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057 - Jesus Como Um Noivo Guerreiro

Recebido segunda-feira, 15 de abril de 2013

(Anteriormente conhecido como Mini 7)

Obrigado por mais um dia aqui. Obrigado por nos amar. Senhor, Tu és
minha porção e meu cálice. Você é a minha torre forte e o meu lugar de
descanso. Rezo para que tudo o que está escrito por minhas mãos seja Tua
Vontade e seja agradável a Ti. É minha oferta. É tudo o que tenho.

Pai, quando os homens me colocam acima das Escrituras, então me
torno um ídolo. Se eu for elevado pelos homens ao status de ídolo, então me
tornarei um deus separado de Você e não mais em comunhão. Pai, por favor,
deixe-me nunca cair no engano dessas coisas. Venha rápido para que eu não
seja prejudicado.

Sei que é melhor estar um dia em suas cortes do que mil em outro
lugar. Jesus, deixe que sua cobertura de proteção caia sobre mim, meus
filhos e minha extensa família de noivas. Deixe a Sua unção cair sobre nós
para que possamos vê-lo mais claramente. Senhor, resgate-nos logo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou no Portal novamente. Jesus está na grande rocha perto do
riacho. Eu corro para abraçá-lo. Ele se levanta de sua posição na rocha para
me receber.

Jesus: "Erin, que bom que você veio. O que há de errado?”

Eu: "Estou com medo."

Jesus: "Por quê?"

Eu: "Tudo o que está por vir; eu não queria passar por isso. Quero que
todos nós estejamos seguros enquanto esperamos por Você."

Só então, Seu manto branco e faixa roxa se transformaram em Seu
traje de guerreiro. Seu cabelo ficou branco e ondulado. Ele tinha lindas asas.
Abaixo, eu vi a enorme espada ao lado dele. Seu lindo peitoral tinha as
pedras do Éfode e Ele tinha Sua magnífica coroa com muitas coroas.
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Comecei a chorar. Ainda estou chorando enquanto digito isso. Eu não
tinha visto Ele em uniforme de batalha há muito tempo. Lágrimas escorriam
pelo meu rosto.

Jesus: "O que há de errado?"

Eu: "Estou tão aliviado em vê-lo assim, mas, Senhor, você se lembra de
quando as pessoas começaram a controvérsias sobre sua visão antes?"

Jesus: "Erin, eles liam as Escrituras em parte, não por completo. Eu avisei
contra isso. Não sou Eu também um Rei guerreiro, um libertador, um
redentor e um Salvador? Não salvarei Meus filhos da armadilha do
passarinheiro? Não irei como um salvador divino no meio das trevas?”

“Vou precisar cortar a espessura da escuridão e as mentiras dos
homens ímpios com a espada da verdade da Minha boca? Não serei um
Noivo preparado para lutar pela Minha Noiva? Eu visto um escudo, um
broquel, uma espada, um peitoral e asas. Minhas asas estão aqui para
mostrar que você descansa sob elas. Por favor, sinta-se encorajado."

Eu: "Quando Te vejo assim, sei que nada nos fará mal. Quando te vejo na
rocha, sei que é o nosso firme alicerce. Quando te vejo em Tuas vestes, sei
que és justiça, verdade, amor e bondade. Quando te vejo em uma coroa,
conheço a tua posição de autoridade. Em todos os sentidos, Senhor, Você é
meu Salvador e meu noivo.”

Jesus: "Ah, bem, hoje é assim que você precisa Me ver. Eu sou sua torre
forte, sua rocha poderosa, seu Príncipe da paz e seu libertador. Eu sou o seu
Noivo e você é Minha Noiva. Eu voltarei em breve ."

Eu: "Em quanto tempo?"

Jesus: "Erin, muito em breve. O que vou vestir?"

Eu: "Acho que seria difícil manter isso por mais cem anos?"

Jesus: Rindo. "Sim, um manto é mais confortável, mas eu gosto disso
também porque isso traz a você outro nível de paz."

Ele se estica e se senta na rocha ao meu lado para que eu fique sob
Suas asas.

Eu: "Mal posso esperar para ver Você vindo nas nuvens assim."

Jesus: "Sim, minha noiva verá seu noivo. Haverá outro momento em que os
demais também Me verão e todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas
confessarão, mas não antes que o inimigo envie seu engano; seu salvador
eleito. Muitos o farão tropeçar e cair nesse engano."

Eu: "Como isso pode acontecer?"
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Jesus: “Erin, aqueles que permanecerem estarão vazios da verdade e da
orientação vital do Espírito Santo. Eles estarão vazios disso e buscarão
muitos salvadores, sinais e maravilhas. Eles procurarão por mim, mas não
Me encontrarão. Eles desejaram retroceder o relógio, mas não pode ser
revertido.

“Haverá angústia. Ainda assim, em Minha grande misericórdia, não os
deixarei sem um manual de instruções. Eles terão a Palavra e então se
lembrarão das palavras e escritos da Noiva. Eles vão pesquisar e relembrar.
Você verá isso e será difícil, pois você estará no Ninho da Águia, longe dos
problemas aqui."

Eu: "Há mais alguma coisa que possamos fazer?"

Jesus: "Há quanto tempo você testemunha? Há quanto tempo você avisa?
Há quanto tempo é ridicularizado? Você acredita que isso também não fazia
sentido? Não, eles se lembrarão das conversas. Eles passarão pelos estágios
de tristeza e perda.”

"Alguns vão ficar com raiva e fugir para enganos. Outros irão
sobrepor-se a cada bocado do que foi dito pela minha noiva como um cão
voltas até a água de uma bacia seca. Isso é uma coisa boa, uma coisa muito
boa.”

“Por acaso Eu também não vou encontrar uma maneira de dar-lhes
esperança sabendo, mesmo com antecedência, o que está por vir? Eu seria
um Salvador tão cruel?"

Eu: "Eu sei que você não é, Senhor. Você é tão bom em todos os seus
caminhos."

Jesus: “Maior é a recompensa para aqueles que Me encontram agora.
Aqueles que Me escolherem agora terão uma grande festa e alegria e não
serão submetidos à ira do grande engano”.

Eu: "Senhor, muitas das Escrituras têm sido um mistério até este ponto.
Você está revelando muito agora para tantos. Estou muito honrado por viver
nesta época."

Jesus: "Sim. A Palavra contém todas as informações. Quando foi escrita,
era como se fosse uma boa leitura histórica, um registro de eventos e um
guia de estudo. Agora, você e muitos outros estão descobrindo o verdadeiro
significado por trás da "Palavra Viva". Se você colocar a mão sobre a
Bíblia, sentirá algo."

Naquele momento, Ele segurou uma linda e pequena Bíblia. Eu nunca
tinha visto Jesus segurando um antes. Ele está segurando sua própria
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história, 'sua história', história. Era uma pequena Bíblia maravilhosa em
vinho, azul marinho e couro dourado.

Estava gravado e gravado em relevo, com intrincados arabescos, uma
capa e páginas absolutamente magníficas como casca de cebola, mas
translúcidas e vivas. Ele pegou minha mão e a colocou no centro de Sua
Bíblia Aberta.

Jesus: "Erin, o que você sente?"

Eu: "Oh meu Deus, a Bíblia bate como um coração, mas também respira."

Tirei minha mão rapidamente porque fiquei assustado. Então coloquei
minha mão de volta e fechei os olhos. Eu realmente podia sentir os
versículos das Escrituras percorrerem meu corpo e iluminar a verdade. Abri
os olhos e pude ver as Escrituras iluminadas nas páginas onde minha mão
repousava. Ele estava sorrindo e rindo da minha nova descoberta.

Jesus: "Não é a minha palavra a palavra viva que respira, a lâmpada para
os seus pés e a luz para o seu caminho?"

Eu: "Sim, mas isso na verdade... Oh, me perdoe. Claro que é. Isso é
incrível. Senhor, Você pode fazer minhas Bíblias em casa fazerem isso?"

Jesus: Rindo. "Erin, eles já estão vivendo palavras que respiram. Você
acredita que quando eu te levar para casa que eu não vou deixar esse
mesmo fôlego nas Bíblias que permanecem na Terra? Eu vou e muitos irão
se consolar. As Bíblias se tornarão uma pérola de grande preço.”

Ele ficou triste.

Jesus: “Haverá muito poucos para publicá-los. Por causa da demanda, o
inimigo publicará sua própria versão. Será muito semelhante a um casal
publicado hoje que faz referência a inverdades. Muitos tropeçarão neste
engano. É triste dizer, muitos fazem agora."

Eu: "Eu pensei que as Bíblias seriam destruídas?"

Jesus: “Oh, as Bíblias terão um grande preço. Elas terão valor, assim como
os testemunhos dos que já não estão aqui. O inimigo já exigiu um plano com
antecedência. Será um tempo preocupante. Onde você está durante esse
tempo? Lembra?”

Só então, Ele abriu Suas asas. Elas eram enormes. Eu estava com
menos de três metros de envergadura, talvez até 3,6 metros. Tudo que sei é
que estava seguro ali.

Eu: "Estou sob as Suas asas."

Jesus: "Onde fica a tua casa?"
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Eu: "Aqui no céu."

Jesus: "Lembra-te da estação e sabe que estou perto. Este está no seu guia
do Livro da verdade.”

"Ele sorriu e apontou para a linda e pequena Bíblia em minhas mãos."
Lembre-se, você é a Minha Noiva."

Ele me entrega ao meu anjo da guarda, me dá um abraço lateral e um
beijo no topo da minha cabeça. Eu olho para trás e o vejo caminhando para
Seu cavalo debaixo da árvore. Eu aceno para Ele. Ele se vira e sorri.

Ele bate com a mão no peito e aponta para mim. Eu me lembrei disso
e comecei a chorar. Fiz uma reverência e coloquei minha mão sobre meu
coração. Ele começou a rir. Eu virei para o meu anjo e dei um abraço nele.
Ele parou antes que eu estivesse prestes a voltar.

Guardião: "Erin, agora haverá um aumento na destruição . Você verá
muitos eventos começarem a convergir. Você encontrará guerra também
durante este tempo. Os anjos, todos nós, e aqueles que também foram
designados para serem seus amigos, estão com você.

"Não tenha medo. Ele nos chamou. Ele está lhe dando reforços;
ameias, muralhas, caminhos, portas e chaves para abri-los. Você deve se
preparar. Agora é a hora de descansar Nele, mas prepare sua casa. Você
entende o que estou dizendo?"

Eu:" Um pouco. Acho que haverá alguns problemas."

Guardião:" Erin, o próprio Senhor lhe mostrou as Escrituras. Ele mostrou a
você que a Palavra agora ganhará vida com um significado, como se
estivesse quase morta antes em comparação com agora. Profecias e padrões
estão prestes a se cumprir. O próprio Jesus disse-lhe o quão valiosa será a
Sua Palavra e testemunhos.

“É por isso que o Senhor sempre disse para você escrever claramente,
certo? Você verá as palavras dos profetas ganharem vida. Um era muito
próximo de Jesus. Este profeta, Zacarias, de Lucas 1:5-80, era casado
com Isabel e deu à luz João Batista. É hora de ir ao livro de Zacarias para
obter sabedoria.

“Lembre-se dos cavalos, da linha de medição, dos pergaminhos e do
Espírito Sétuplo. Erin, isso estará vivo para você agora. Volte às parábolas
da Noiva e do amor de Jesus. Recorra a Rute, Ester e Cânticos de
Salomão para ver seu grande valor para o Senhor.

“Agora observe o desenrolar dos acontecimentos. Novamente, em
Isaías 16; 24, você começará a ver o inimigo de Israel destruído. No meio
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destes capítulos está o capítulo 21, mas antes deste é o capítulo 18. Preste
atenção no capítulo 18."

Eu:" Mas não estaremos aqui para ver tudo isso, não é? Se partirmos, quem
são os vigias então?"

Guardião:" Não, você não verá tudo, mas verá algumas coisas. Erin, a
Noiva não é a única observadora. É aqui que o engano nasce. O inimigo do
Céu e o inimigo de Deus, os caídos, vigiam diligentemente por Seu retorno.
Eles até observam você.

“O Senhor está mostrando a você o seu lugar. Ele mostrou a você o
seu nome no Livro da Vida do Cordeiro. Você descansa sob Suas asas e sob
Sua proteção de cuidado divino. Ele designou vigia em suas paredes dia e
noite; Seus anjos pessoais.

“Ele não vai deixar Você cair e vai te ajudar ao raiar do dia. Além
disso, de que serve uma chave se não houver uma porta que possa ser
aberta? Lembre-se de que o Salmos 34 é sobre os anjos que Ele designou
para você, nós.

“Lembre-se dos Salmos. Leia o Salmo 45 primeiro para saber o seu
lugar. Leia Salmos 44 e depois Salmos 46 para ver o que virá. O Salmos
47 mostrará seu resgate. Isso fará mais sentido quando os capítulos forem
lidos na sequência pretendida e não misturados. Lembre-se também de que
você é amado pelo rei. Grande é a sua recompensa. Grande será o seu
resgate divino."

O sonho acabou.

Acredito que há 'comida' aqui para estudar. A primeira coisa que preciso
fazer é segurar minha Bíblia e fechar os olhos para senti-la respirar.

Amor e bênçãos … Erin
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