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Sonho 250 - Deus, Corações e ‘O Dia de Selar’

Recebido na quarta-feira, 21 de junho de 2017.

É primeiro dia de verão e este é o maior dos dias 'sagrados' para bruxas e pagãos, mas
também para muçulmanos este ano.

Comunhão

Antes de entrar em oração, primeiro me disseram para estudar o Livro de Jó.
Depois de fazer isso, fui atraído para Malaquias e Apocalipse 22.

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Por favor, perdoe minhas ofensas. Por favor me perdoe.

Meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a
tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa
nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em
tentação, mas livra-nos do Maligno. Pois teu é o Reino, o Poder e a Glória, para todo o
sempre e sempre, Amém!

Pai, eu li tudo sobre Jó na minha Bíblia hoje e ele realmente era um homem justo e
piedoso. Em um dia, tudo foi tirado dele e isso me lembrou de quando passei por
todas as minhas perdas. Já que certamente não sou santo como Jó, talvez sua
conversa com Satanás sobre mim tivesse sido algo assim ...

Deus: "Você considerou Minha serva Erin?"

Satanás: “Oh sim, claro. Ela é quem mentiu e roubou. Ainda hoje, mentiras de
conveniência rolam de sua língua. Ela até se prostituiu servindo a outros deuses
também. Oh sim, eu conheço Erin bem. Por favor, permita-me atormentá-la e a
seus filhos. ”

Pai, agora percebo que realmente 'precisava' de todas as punições e provações que
recebi. Sim, e às vezes até sinto que mereci tudo isso, mas por boas razões -
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sorrisos. Embora Você tenha permitido tudo isso para o meu bem, foi muito
doloroso.

Obrigado por ter a história de Jó na Bíblia. Tudo o que aconteceu no Livro de Jó, de
alguma forma, me dá um certo conforto, pois me permite saber que Você até
mesmo permitirá esse tipo de problema a um homem inocente. O conforto vem de
saber que Você nos ama tanto que até permitiria isso para o nosso bem, não
importa quem sejamos.

No entanto, vou até mesmo dar um passo adiante. A própria ideia de que Você me
consideraria digno disso, por mais doloroso que tenha sido e às vezes ainda possa
ser, com base em tudo o que fiz contra Você, está simplesmente além da minha
compreensão. Eu estou muito agradecido.

● Meus filhos podem não estar 'inteiros', mas eles estão vivos e eu sou grato.
● Posso não ter tido uma educação cristã, mas de alguma forma as provações

de meus pais ainda me trouxeram aqui, então sou grato por eles também.
● Posso não ter tido boa saúde desde não muito tempo depois de me tornar

um cristão, mas esta dor me submeteu a meus joelhos em orações a Você.
● Uma vez tive coisas lindas que foram arrancadas de mim na vergonha

pública e paguei um alto preço pelo meu materialismo, mas ganhei uma
fortuna no Céu e é lá que meus tesouros esperam.

● Eu já tive um talento estelar que foi despojado de humilhação durante
minhas provações e muitos ficaram com inveja do meu sucesso, mas ainda
sou grato por esta jornada.

Depois de meu 'despojamento pelos gafanhotos', eu então me escondi. Embora
estivesse escondido, ainda podia ouvir coisas horríveis sendo ditas sobre mim por
pessoas próximas a mim, pessoas que eu amava e em quem confiava. Pai, lamento a
perda desses amigos, mas sou grato por ter esclarecido quem essas pessoas
realmente eram. Eles acabaram não sendo meus amigos de forma alguma.

Uma vez eu gostava de atividades físicas e era competitivo e atlético. Tive sucesso
em tudo que coloquei meu coração. No entanto, em retrospectiva, esse foi um
grande 'problema cardíaco' para mim, pois havia transformado meu corpo em um
templo pessoal de adoração. Como resultado, meu coração não foi útil para Você e
seus propósitos.

2



Muitos anos atrás, eu havia morado em um belo lugar e em uma bela casa. No
entanto, isso logo foi arrancado de mim em humilhação e Você me removeu desta
beleza e para o deserto, um lugar que eu odiava. Embora eu estivesse quase todo
isolado e tivesse pouca interação além dos meus filhos lá, foi aqui que você foi
encontrado.

Logo depois que fui levado para o deserto, meus inimigos começaram a me cercar.
Eles então começaram a se aproximar de mim e estavam determinados a me
destruir. Exatamente quando eles estavam prestes a me conduzir à minha morte, e
por um verdadeiro milagre, Você enviou meu marido para me resgatar. Ele
aparentemente apareceu do nada e Você o usou poderosamente para nos ajudar a
escapar.

Você então providenciou para nós. Você preparou uma casa para nós antes de tudo
isso. Você me devolveu todos os meus filhos e depois nos mandou para este lugar,
um lugar que nossos inimigos não podem nos alcançar. Meu marido se tornou o pai
terreno deles, o tipo de pai que eu sempre desejei e desejei para meus filhos.

Estou muito grato por este lugar lindo e seguro. Estou muito grata por meu marido.
Sou grato por seus filhos, pois eles fizeram de meus filhos suas irmãs e irmãos.
Agradeço aos meus filhos porque estão todos vivos, saudáveis   e comigo.

Você me encontra aqui no deserto, a 'terra das árvores'. Você manteve meu coração
batendo apesar de quase permitir minha morte algumas vezes. No entanto, a cada
vez, Você trouxe meu coração de volta da morte e, ainda mais importante, me
remodelou.

Oh Pai, obrigado por remover minhas barreiras. Obrigado por me remover do
deserto em que odiava tanto estar. Mesmo que meus inimigos permaneçam lá e
ainda me persigam hoje, agora sei que Tu já preparaste este lugar, e até meu
marido, antes de tudo isso para me permitir escapar bem a tempo.

Pai, Jó estava vivendo 'a vida perfeita' e tinha muita alegria. Enquanto ele pensava
que já te conhecia, seu caminho de sofrimento, perdas e luto 'permitiu' que ele
realmente te conhecesse. Você então conheceu Jó em seu estado quebrado. Você o
pegou e restaurou com Sua graça e amor incomensurável.
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Quanto a mim, Pai, o Senhor me deu Sua misericórdia e graça, mesmo quando eu
realmente não merecia nada de Você. De alguma forma, você viu algo em mim que
eu não conseguia ver em meu próprio coração e ainda tenho problemas para
enxergar. Enquanto eu tentava amar por mim mesma, foi somente quando Você
extraiu meu amor de mim que uma fonte começou a fluir deste 'coração do deserto'.

Por meio de Seu Filho, Você me tomou em Seus braços e me deu uma esperança
além de todas as minhas expectativas. Oh Pai, estou tão grato por Você e por tudo o
que Você fez. Agradeço a cada dia que me dês fôlego para despertar. Agradeço cada
novo sopro que recebo de Você.

Eu também sou muito grata pelo lindo arco-íris que você deu ao meu marido e a
mim na noite passada. Foi um arco-íris completo e durou um tempo incomumente
longo. Obrigado, Pai, porque sei que o Senhor enviou isto como um lembrete de
Suas promessas a todos nós.

Enquanto Você se preocupa comigo, meus filhos, meu marido e os filhos dele, nós
somos apenas uma pequena fração daqueles com quem você se preocupa. Seu amor
não tem limites. Você tem feito muito por nós do início ao fim e estou
verdadeiramente maravilhado com você.

Hoje é o primeiro dia de verão e está ensolarado e lindo lá fora. O lugar que Você
providenciou para nós é despretensioso e escondido. Eu sou muito grato por toda a
incrível natureza que nos rodeia. Embora minha lista de coisas pelas quais sou
grato seja longa e tenho certeza que ainda perdi um pouco, aqui vai ...

● Obrigado pelos pássaros canoros, águias, garças, mergulhões, beija-flores,
gaviões-brancos, falcões, martins-pescadores, pica-paus , chapins, pombos,
tentilhões amarelos, peru selvagem, faisões e gansos.

● Obrigado pelos veados, porcos-espinhos e tartarugas.
● Obrigado pelas raposas, ursos, doninhas e coiotes.
● Obrigado pelos porcos, esquilos, esquilos e coelhos.
● Obrigado pelas joaninhas, borboletas, vaga-lumes e libélulas.
● Obrigado pelas framboesas, bétulas e todos os outros diferentes tipos de

plantas, árvores e arbustos ao nosso redor.
● Obrigado pelo riacho e as cachoeiras suaves perto de nós que fluem na

primavera e soam tão bonitas.
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Sim, eu até Lhe agradeço pelas aranhas, corvos, vespas e cobras. Embora eu não
goste muito de nenhum desses, ou mesmo de nada, sei que também foram
permitidos por Você como analogias e ferramentas de ensino para aprendermos
sobre nossos inimigos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente parado em frente à porta que dava para o Tribunal de
Deus no céu. Quando olhei para o meu lado, Uriel estava lá e sorrindo para mim.

Uriel: “Deus pede sua presença, Erin.”

Eu: “Oh, como eu adoraria vê-lo agora!”

Os sons de coros de anjos cantando 'Santo, Santo, Santo' vieram de Sua Corte e
encheram o ar. Uriel sorriu, acenou para mim e colocou pomada nos meus olhos e,
em seguida, me conduziu até a porta.

Rapidamente percebi que essa visita era diferente das visitas anteriores. Por
alguma razão, eu estava sendo capaz de ver com mais clareza do que em minhas
visitas anteriores. Embora eu ainda não pudesse olhar diretamente para Deus,
todos os arredores estavam de alguma forma mais claros.

Sua área de corte era composta principalmente de belas pedras brancas. As
paredes, o teto e as colunas foram perfeitamente trabalhados como se por uma
equipe de artesãos sobrenaturais. Eu vi o Altar, taças de ouro e algo parecido com
lâmpadas ou velas acesas. Havia anjos ao nosso redor e de alguma forma eu pude
sentir o imenso amor que eles têm por Deus.

Em termos do poder de Deus que estava lá antes de mim, era como uma enorme
luz branca incompreensivelmente ampliada para a luz de um trilhão de sóis. Se não
fosse pela proteção de Deus e pelo bálsamo, eu teria ficado cegado
instantaneamente.

Mesmo com tudo isso, ainda é impossível olhar para ele. Embora fosse uma
sensação semelhante a olhar diretamente para o sol, de alguma forma não feriu
meus olhos quando tentei olhar para Ele da mesma forma que olhar para o sol.
Ainda assim, eu simplesmente não conseguia fazer isso.
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A enorme coroa de luz irradiando de Seu Trono encheu e cercou toda a Corte.
Minha língua não conseguia se mover e eu não conseguia nem arfar de admiração.
Uriel me viu lutando e gentilmente me trouxe para mais perto de Seu trono do que
eu tinha estado antes, mas ainda longe.

Embora estivesse pasmo e tremesse de medo, nunca me senti tão seguro. Meus
joelhos caíram involuntariamente e eu chorei com o rosto no chão. Ao fazer isso,
senti uma onda de calor passar por mim. Meus pensamentos de repente
começaram a procurar por qualquer coisa da qual eu poderia não ter me
arrependido ainda.

Imediatamente pensei em meu desejo de encobrir o fato de não reconhecer a
realização de um membro distante da família. Eu estava com vergonha de ter
esquecido de fazer isso, mas realmente tinha evitado, e agora queria arranjar uma
desculpa para fazer isso. Embora eu ainda não tivesse agido sobre isso, com certeza
já havia tramado em minha cabeça.

Embora eu não conseguisse falar nenhuma das minhas confissões em voz alta,
meus pensamentos começaram a listar muitas coisas. A lista era longa e muitas
delas eram coisas das quais eu já havia me arrependido. Talvez isso estivesse
acontecendo porque eu ainda tinha vergonha de como estava, embora já tivesse
confessado. Decidi confessá-los novamente 'por precaução' ...

● Por dar aos outros a impressão de que eu era maior do que realmente era no
esporte, no trabalho ou em qualquer coisa que fiz, perdoe-me por me gabar.

● Por acreditar que fui mais atlético ou bonito do que realmente era,
perdoe-me por minha vaidade.

● Por pensar que fui mais próspero do que era antes, perdoe-me por pensar
em mim mesmo como meu próprio provedor.

● Embora eu saiba que não sou realmente nada de especial, por às vezes
pensar que posso de alguma forma ser maior do que realmente sou
simplesmente porque Você me chamou para um encontro com Você 'em
pessoa', por favor, me perdoe.

Minha lista continuava enquanto eu continuava a me condenar. - Certamente você
é um fanfarrão. - Você é vaidoso. 'Você é mundano.' 'Você roubou daqueles que
Deus o chamou para um presente e você é um ladrão.' 'Você é um mentiroso.'
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Comecei a acumular condenação em cima de condenação sobre mim mesmo. De
repente e misericordiosamente, um estrondo veio do trono que me parou em meu
caminho.

Deus: “Chega, Erin, chega! Pare com isso! Eu perdôo você. Eu ouvi seus
pensamentos e você está perdoado. Não te chamei para estar aqui comigo hoje
mesmo? ”

Eu: “Eu ... eu ... eu ... sinto muito, padre. Eu te amo. Por favor, perdoe-me por ser
tão impaciente comigo mesmo e até com você ultimamente. Por favor, me perdoe
por ... ”

Deus:“ Chega, Erin! Estou aqui para confortá-lo, não para repreendê-lo ou
condená-lo. Você se preocupa porque estou com raiva. Freqüentemente, você
duvida do seu lugar comigo. Embora Eu já tenha removido as manchas de
excremento do seu passado, você se senta diante de Mim em uma fossa de seus
erros. Por sua vez, é como se você os estivesse jogando contra mim. Agora, por que
você ainda faz isso? Fale comigo."

Embora Ele fosse severo, provavelmente mais do que qualquer uma das minhas
visitas anteriores, ainda me sentia segura e amada. Eu simplesmente sabia que Ele
era meu Pai, mas um Pai que amorosamente disciplina Seus filhos para ajudá-los a
seguir em frente. Afinal, um pai 'verdadeiro' não abandona Seus filhos e Deus é o
Pai Supremo, um Pai sem culpa ou mácula.

Eu: “Pai, é só que ... bem ...” Respirei fundo e continuei. “Bem, eu olho para a minha
vida e tenho vergonha de tudo o que fiz. O inimigo está sempre diante de mim para
me lembrar e eu sinto dor e tristeza. Há tantas coisas pelas quais lamento.

“Como resultado, tenho dificuldade em lembrar o quão longe Você me levou. Em
vez disso, tento avaliar meu próprio valor e não consigo ver tudo o que Você fez
como resultado. No meu estado atual, não há realmente nada que eu possa fazer
além de você.

“Pai, agora há muitos dias em que nem tenho certeza de que faço a diferença na
vida dos outros. Às vezes, quando abro minha Bíblia nas partes da Sua Palavra que
falam de admoestação e punição, acredito que é porque fiz algo que me afastou do
Seu favor.
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“Como sabe, padre, muitos dos meus amigos acharam tão fácil me abandonar.
Também fiz muitos inimigos para contar simplesmente porque vivo e respiro. Isso
tem acontecido há tanto tempo e tantas vezes, bem, agora me pergunto se até
mesmo Você logo ficará enjoado de mim e me abandonará. Oh, pai, sinto muito por
me sentir assim. "

De repente, senti um conforto passar por mim e parecia que Ele estava sorrindo
para mim. Afinal, como posso saber com certeza se não consigo olhar para Seu
rosto? Embora logo tenha me sentido mais à vontade, devo acrescentar que é
realmente impossível estar completamente à vontade diante do Poderoso Criador
de cada coisa que existe.

Deus: “Bem, pelo menos isso foi falado com honestidade e do seu coração, Erin,
embora sua sabedoria tenha falhado com você aqui. No entanto, você realmente
não é muito diferente de quando Jó colocou suas dúvidas diante de Mim, como você
acabou de fazer. Agora se arrependa por isso, deixe isso para trás e libere esse
fardo para Mim.

“Erin, lembre-se de que você não Me escolheu e que Eu escolhi você. Criei cada
célula do seu corpo, por dentro e por fora. Dirigi todos os seus passos desde o
início e continuarei para sempre a dirigir todos os seus passos. Eu determinei seu
caminho e contei seus dias na Terra.

“Agora, eu acho você digno e encantador, pois agora você se esvaziou de seu 'eu'.
Embora você não seja perfeito como ninguém, mas Meu Filho é, e certamente não
por medidas mundanas, você é o que Eu considerei ser perfeito aos Meus olhos e
somente pelos Meus padrões, entendeu? Agora, quem é você para Me questionar
como Deus por fazer isso?

“Embora às vezes você tenha voltado a medir seu valor pelo peso dos outros, agora
você deve parar com isso. Erin, você não serve ao mundo, você me serve. Você deve
se entregar totalmente a Mim neste dia e não se atrasar. ”

Eu: “Pai, dou tudo de mim a Ti! Seus caminhos são mais elevados e seus pesos e
medidas são justos. Enquanto Você é o 'EU SOU', vim do mero pó. Eu sou apenas um
ser humano e, de acordo com o mundo, bastante falho nisso. No entanto, para você,
de alguma forma eu não tenho mácula. ” Eu comecei a chorar. “Oh Pai, eu te amo
tanto!

8



“Você poderia, por favor, me ajudar a ter compreensão? Você poderia me ajudar a
ter sabedoria? Você poderia, por favor, me fortalecer porque agora estou
consumido pela dor de tantos que estão sofrendo? Você poderia me curar assim
que eu estiver com dor e verdadeiramente exausto?

“Embora eu não tenha a capacidade de saber tudo o que está acontecendo comigo
agora, sei que Você tem um plano para nós em tudo isso. Oh, por favor, não deixe
minhas exaustivas palavras inúteis te levarem a raiva de mim. Estou lamentando
por todas as pessoas feridas ao nosso redor agora e quero que Você as console. Oh
Pai, eu oro para que todos te encontrem logo. ”

Deus: “Erin, seus pedidos são bons e ouvi seus gritos. Eu vi seus fardos. Embora seu
vaso agora esteja completo, você não terá um entendimento completo de tudo o
que isso significa até que Meu Espírito esteja completamente sobre você.

“Agora, você deve continuar em seu curso. Eu sei que você está frustrada, Erin, mas
em breve, muito em breve, seus inimigos não terão escolha a não ser confessar o
mal que fizeram contra você.

“Agora, meus caminhos são sempre perfeitos e tenho meus motivos para mantê-lo
escondido até agora. Embora alguns, e até você às vezes, questionem Minha
'demora' em curá-lo, isso nunca foi um atraso para Mim.

“Será que aqueles que questionam isso sabem ainda mais do que Eu?” Ele então riu
e rolou pela Corte. “Eles gostariam de me substituir no trono? Bem, eles deveriam
se arrepender agora, pois até mesmo a Minha 'demora' na sua cura foi usada como
medida.

“Erin, você, junto com os outros que eu chamei, logo brilharão como o amanhecer
que rompe a escuridão.

● Vou continuar a protegê-lo, mesmo enquanto os ímpios oram pedindo mal a
você.

● Eu continuarei a abraçá-lo, mesmo como o sacrifício perverso aos ídolos, e
planejarei sua morte.

● Vou continuar a mostrar-lhe favor, mesmo que os ímpios 'adorem' em
maldições contra você.

9



● Continuarei a caminhar com você, mesmo quando os ímpios tentam
'ordenar' que eu o entregue ao túmulo das profundezas do Sheol.

“Bem, ninguém me 'comanda', Erin, embora o inimigo tente. Em vez disso, enviarei
muito em breve aqueles que chamei. Eles brilharão como ouro e prata. Estes são os
que se apresentaram a Mim em ofertas de justiça

“Estes são os que continuamente avaliam suas ações pelas Minhas medidas.
Embora nenhum deles seja perfeito, apenas Meu Filho, seus corações Me agradam
muito, pois estão sempre diante de Mim e contritos.

“Agora, Erin, você apenas parou de escrever por um momento e se perguntou se
você realmente está aqui e falando Comigo.” Eu ouvi sua risada e sorri. "Sim, Erin,
sou Eu e vocêestá não delirando." Ele riu de novo e rolou pela Corte. “Não se
preocupe, pois logo todos saberão que nada disso é uma ilusão, entendeu?”

“Agora, estou prestes a acelerar Meu julgamento contra os muitos iníquos, pois eles
não têm medo de Mim:

● Existem os feiticeiros e adúlteros.
● Existem aqueles que juram falsamente.
● Existem aqueles que oprimem a viúva e os órfãos.
● Há quem engane o assalariado.
● Existem aqueles que negam a justiça.
● Existem até alguns que fazem tudo isso, seu principal inimigo sendo um

deles. ”

“Agora, você tem Me feito as mesmas perguntas continuamente ultimamente em
seus pensamentos. Você se lembra quais são essas perguntas? ”

Eu: “Sim, padre. Por que você permite que os ímpios continuem a prosperar? Por
que você permite que os ímpios o testem? Por que você permite que os perversos
pareçam escapar vez após vez? Meu principal inimigo que você acabou de
mencionar é um destes. Ele tem sido tão cruel comigo e com meus filhos
repetidamente e continua a ser! ”
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Deus: “Bem, Erin, as palavras 'parece escapar' estão corretas. Embora eles possam
'parecer fugir', não permitirei que nem mesmo um dos ímpios escape de Mim,
incluindo o seu principal inimigo! Embora eu possa permitir que eles prosperem
por um tempo, mas dentro dos Meus limites, eu faço isso para que eles sejam
'pagos integralmente', entendeu?

“Quanto aos que Me amam e testificam do Meu Bem e da bondade das Minhas
obras, eu os farei prosperar para sempre. Embora eles sejam afligidos pelos
injustos e julgados por uma falsa medida nas 'cortes dos homens' agora, eles
continuarão a permanecer em Mim e Comigo. Erin, estes são Meus amigos, Meus
'Vasos especiais', para 'o dia que estou me preparando'.

“Em breve, você e todos os Meus 'Vasos especiais' receberão compreensão e saberão
quem são os justos e os iníquos. Vou mostrá-los a você como se fosse uma
separação.

“Isso também será como os 'Dias de Noé', em que você chorará pelos perdidos,
como Noé e sua família choraram. Além disso, assim como Noé, você ainda saberá e
ficará enojado com a maldade deles. Noé preparou-se sob grande pressão e foi
ridicularizado por muitos, muitos anos antes de eu finalmente mandar a chuva.

“Como naquela época, este próximo 'dia que estou me preparando' consumirá os
ímpios. No entanto, para você e para os outros que chamei, aqueles que temem o
Meu Nome e Me amam, suas luzes nascerão como o sol e haverá cura à luz de seus
raios.

“Você será jovem novamente e tão brincalhão quanto um bezerro. Você vai pisotear
os ímpios. Eles se tornarão como cinzas sob as solas dos seus pés neste 'dia que
estou preparando'.

“Agora, não se desespere e não sofra pelos iníquos, pois eles escolheram viver
separados de Mim. Embora eles possam reivindicar muitas coisas em Meu Nome,
não honrarei suas palavras ociosas ou seu sacrifício de ídolo.

“Agora, alegre-se, alegre-se, porque estou prestes a fazer algo em seus dias que
você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem. Mesmo que em breve você deixará
Minha Corte para retornar ao seu lugar e ainda possa acreditar que tudo isso é
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muito grande para você às vezes, não, Erin, como Eu sou Eu, o Senhor dos
Exércitos e o grande EU SOU .

“Sou Eu Quem julga os ímpios e os orgulhosos. Sou Eu Quem te considero digno de
coisas boas. Sou Eu quem registra as dores infligidas a vocês por aqueles que
fingiram ser seus amigos. Eu mantive registros de cada maldição já feita contra
você.

“Mesmo que possa ter parecido que eu tinha te abandonado ou talvez mesmo
momentaneamente te deixado, eu nunca fiz, nem mesmo uma vez. Em vez disso, eu
o trouxe a um terreno que selecionei para você e o coloquei em amplos espaços
abertos. Tornei seu lar sagrado e enviei anjos a seu respeito para proteger você e
sua família em tudo o que você fizer.

“Agora, Meu Presente está chegando para você. Quando isso acontecer, você nunca
mais duvidará do Meu amor por você. Você vai dançar novamente como dançava na
juventude. Seus inimigos cairão a seus pés. Eles terão maldições em seus lábios,
mesmo com o simples olhar de você.

“Em breve, seus inimigos estarão dizendo: 'Como pode ser isso? Nós a destruímos
há muito tempo, mas agora ela prospera? 'Quem a favoreceria dessa maneira? Eu
mereço o que ela tem, então por que ela? ' - Não foi ela que faliu há tantos anos?

“Erin, as maldições deles continuarão indefinidamente mesmo enquanto eles
assistem Minhas ações sendo feitas através de você. Eles ainda irão odiá-lo, mas
também ficarão totalmente maravilhados e sem palavras pelo que farei através de
você e dos Meus amigos que chamei.

“Agora, Erin, não tenha medo e não desanime, pois logo darei a você a riqueza das
nações. Vou remover todas as suas dívidas em um único dia. Então, nenhum
inimigo será capaz de dizer: 'Espere, ela é minha! Eu a possuo! ' Você é meu e
sempre foi. Mesmo quando você caminha pelo fogo, nem mesmo um único fio de
cabelo será chamuscado. ”

Uriel veio até mim para me ajudar a ficar de pé. Depois de caminharmos uma curta
distância, decidi voltar em direção ao Trono de Deus. Eu estava chorando.

12



Eu: “Oh pai, obrigada! Eu te amo muito. Você é tão incrível e eu me apego às suas
promessas. Obrigado, Pai, obrigado por me amar. ”

Deus: rindo. “Oh Erin, não é difícil para Mim amar você. É você quem é duro
consigo mesmo, então não seja. Fique atento ao seu presente, pois o enviarei em
breve. Eu amo Você."

Uriel me trouxe para fora. Eu ainda estava chorando lágrimas de alegria por meu
tempo glorioso com meu Pai e Criador. Comecei a me perguntar quando tudo isso
aconteceria e se eu ainda precisava fazer alguma coisa.

Uriel: Sorrindo. “Não se preocupe, Erin, porque chegou a hora e você não pode
fazer nada para se preparar, pois Deus já 'selou este dia'.”

Eu: “Uriel, o que você quer dizer com isso?”

Uriel: “Embora isso continue sendo um mistério por enquanto, em breve será
revelado e então você saberá. Agora, lembre-se de que ninguém pode desfazer o
que Deus fez, então não se preocupe. Erin, nunca duvide de Seu amor por você e de
que Ele até mesmo enviou anjos a seu respeito para preparar suas paredes.

“Agora, alegre-se, Erin. Alegre-se porque Ele achou você digno. Alegre-se, pois
você sabe do destino que em breve sobrevirá àqueles que foram iníquos contra
você. Alegrem-se, pois em breve serão fortalecidos do alto. Então, alegre-se! ”

Uriel sorriu para mim enquanto continuamos a caminhar pelo caminho. Lágrimas
de alegria continuaram a escorrer pelo meu rosto, mas certamente não me
importei com esse tipo de lágrimas!

Sonhe…
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