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143 - A Montanha de Deus
e o Arcanjo com uma Aljava

Recebido Terça-feira, 16 de dezembro de 2014

(Anteriormente conhecido como Profético 4)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por nossa casa, pois finalmente
tenho um lugar seguro para mim e meus filhos. Mesmo assim, ainda
estamos sendo atacados por todos os lados agora, pois o inimigo não está
cedendo. Por favor, Senhor, por favor ajude.

Jesus: “Erin, sobe.”

Enquanto eu caminhava no caminho carimbado do pó de ouro, meus
passos eram difíceis como agora estou na Terra. Chorei quando percebi que
estava subindo a montanha de Deus em meu atual estado terreno. Minha
caminhada foi difícil, mas continuei a subir.

Eu precisava ouvir de Deus, meu Pai, mas não conseguia ver para
onde estava indo porque o nível de névoa estava apenas cerca de três
metros acima de mim e subia enquanto eu subia. Eu praticamente não
sentia meu braço esquerdo e um braço direito muito desconfortável,
novamente o mesmo que na Terra. Basicamente, eu estava escalando essa
montanha como uma aleijada.

Nesse estado corporal desanimador, mal notei a pequena corça na
minha frente subindo no caminho cerca de três metros à minha frente.
Comecei a desacelerar e havia uma pedra à minha direita na qual eu poderia
sentar por um momento para descansar. Sentei-me nesta pedra e fiquei
grato por 'apenas acontecer' ser plano no topo.

Eu: Chorando. “Senhor, esta batalha está se tornando muito difícil de seguir
em frente como eu. Amo-te, padre, mas não sou forte. ”

Por um momento, olhei para o caminho dourado empoeirado e não
consegui ver por onde havia começado. Eu havia escalado a montanha de
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Deus nesta jornada por tanto tempo que não conseguia nem ver lá embaixo
e comecei a chorar.

Esta foi uma jornada carregada de mais lágrimas do que risos. Tenho
medo como agora estou velho e cheio de anos. Meus filhos foram roubados
por minha perda da juventude, mas tenho sido uma mãe paciente. Minha
tentativa de sabedoria salpicada com um pouco de humor e muita graça me
levou até onde estou agora como mãe.

Se eu tivesse dado à luz quando era mais jovem e sem Jesus em meu
coração, bem, vamos apenas dizer que estou tão grata por ter esperado, ou
realmente Deus me fez esperar. Devo ter ficado aqui nesta rocha refletindo
por muito tempo, enquanto a pequena corça roçava meu ombro direito para
chamar minha atenção. Eu me virei e o vi escalando algumas pedras fora do
caminho.

Eu: “Deus Pai, como posso seguir este cervo hoje se não estou bem? Posso
estar no meu corpo glorificado ou pelo menos no corpo da minha
juventude?”

Procurei em Deus uma resposta, mas não havia nenhuma. O cervo me
cutucou novamente.

Eu: “Ok, vou tentar seguir.”

Virei-me e escalei lentamente as rochas com meu corpo terreno. Meus
pés cederam algumas vezes, mas rastejei lentamente até o patamar
superior, onde a corça estava esperando por mim.

Lá eu vi outro caminho que consistia em lindos pavimentos cinzelados
em um padrão aleatório de paralelepípedos. Na verdade, era mais um
padrão divino e não verdadeiramente aleatório. Os pavimentos consistiam
em pedras de pedreira de ouro polidas e eram realmente incríveis.

Comecei a pisar neles e olhei para baixo a cada movimento para
frente. O cervo passou pela sala das espadas à minha direita e parei.

Eu: “Pai, posso espiar dentro de novo?”

Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu queria ver essas
espadas de batalha dos anjos que lutaram por mim novamente. Eu
realmente senti que precisava desse incentivo. Nesse momento, um anjo do
Senhor apareceu na porta da sala das espadas. Ele abriu a porta para dentro
e acenou para que eu viesse. Eu balancei a cabeça em agradecimento a ele.

Anjo: "De nada, Erin."
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Entrei nesta grande sala e vi ainda mais espadas de combate do que antes.
Havia alguns com jóias e até algumas lâminas de Damasco. Havia outras
armas também. Chorei por saber que Deus envia esses anjos para nos
proteger.

Eu: “Anjo, esta sala está ficando cada vez maior do que da última vez, pois
muito mais aconteceu.”

Anjo: “Erin, as batalhas continuam. Embora Deus nunca se renda, você é
aquele que deve entregar tudo a Ele.”

Eu: Eu sabia que havia mais nisso. “Eu dei toda a minha vida a ele. Meus
filhos são Dele e nossos pertences são Dele, então o que mais posso fazer?”

Anjo: “Dê a Ele seus problemas e não lute contra o inimigo sozinho. Erin,
entregue isso a Deus, pois a batalha é de Deus.”

Eu: “Já estive aqui antes, anjo, por favor, leve meus inimigos porque estou
muito cansado para lutar. Meus recursos e forças estão indo e não posso
continuar.”

O anjo pegou uma aljava de um tipo de couro e foi tecido como uma
cesta. Era lindo e feito à mão divinamente e a aljava continha cinco flechas.
As pontas emplumadas das flechas eram penas de águia e as pontas das
flechas eram de bronze. A haste da flecha era feita de algum tipo de metal
como titânio ou platina, mas era oca e extremamente leve.

O anjo colocou a aljava em seu ombro e ele estendeu a mão e pegou
um arco incrível. O arco era de algum material de alta tecnologia e foi
intrincadamente esculpido. O anjo me mostrou o arco e no arco eu vi a
história da minha vida desde o nascimento. A corda do arco era fiada com
ouro e o que parecia ser cabelo.

Eu: “De quem é esse cabelo tecido com ouro?”

Anjo: “Este é o seu cabelo, Erin. Agora fui ordenado por Deus para destruir
seus inimigos e removê-los.”

O anjo era muito forte e tinha que ser um arcanjo, mas eu não tinha
certeza.

Eu: Chorando. “Não quero que morram ou percam a chance de salvação. Eu
trouxe uma maldição sobre eles?"

Anjo: “Erin, há uma guerra acontecendo e você viu isso. Você também
experimentou os efeitos desta batalha épica e esta é apenas uma das muitas
que estão ocorrendo agora. Você não está sozinho em seu sofrimento, pois
muitos dos filhos de Deus estão lutando. Você deve render tudo e dar a
batalha ao Senhor Deus.”
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Eu: “Achei que sim. Eu pensei que seria curado. Por que não apenas me
curar para que eu possa lutar?"

Anjo: “Por favor, entenda que esta não é a sua batalha, mas a de Deus.
Ore, Erin, e ore agora.”

O anjo se abaixou e pegou um pequeno saco de linho com um cordão
de prata trançado. Ele estendeu a mão e tirou cinco pedras lisas e as
entregou para mim.

Anjo: “Erin, você é mais forte do que pensa. Apegue-se à promessa que o
Senhor lhe fez, pois Deus não falhará em Suas promessas a você. Neste
momento, no estado em que se encontra, você não será capaz de atrapalhar
o caminho de Deus. Se você tivesse saúde plena, até conseguiria entrar no
seu próprio caminho.

“Lembre-se de que a promessa de cura do Senhor também está no
tempo Dele e não no seu. Agora, você ainda é capaz de remover uma pedra
e jogá-la no seu gigante, mas enquanto isso eu tenho uma missão e um
exército para governar.

“Por favor, não se preocupe, pois você foi trazido para um lugar seguro
e desamparado por um motivo. Agora entregue seus cuidados a Deus, o
Deus que o ama. Estude Deuteronômio 28:7, 'O Senhor concederá que os
inimigos que se levantam contra você sejam derrotados diante de você. Eles
virão até você de uma direção, mas fugirão de você em sete.

“Lembre-se, Erin, 'há seis coisas que o Senhor odeia, sete que são
detestáveis   para ele: olhos altivos, uma língua mentirosa, mãos que
derramam sangue inocente, um coração que inventa esquemas perversos,
pés que são rápidos para correr para o mal, uma falsa testemunha que
despeja mentiras e uma pessoa que levanta conflitos na comunidade
”(Provérbios 6:16-19).

“Seus inimigos se levantaram contra você e o Senhor sabe que você
está desanimado. Por favor, não se preocupe ou desanime, mas corra para a
torre forte. Erin, quem é a sua torre forte?"

Eu: “Jesus é a minha torre forte e poderosa fortaleza e Nele eu encontro
abrigo.”

Anjo: “Então, Erin, deixe Deus batalhar com Seus exércitos. Você deve
encontrar descanso e paz no abrigo do Deus Altíssimo.”

Eu: "Anjo, Deus está com raiva de mim por minha falta de fé?"

Anjo: “Não, Erin, como ter fé total é difícil para um homem ou mesmo uma
nação que se encontra cercada por seus inimigos. Mesmo as pessoas que
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parecem gentis, mas são enganosas, ainda procuram você em busca de
caridade e graça. Você deu e abençoou outros livremente, então agora
permita que Deus a defenda e abençoe livremente, Erin.”

Eu: “Então eu não faço nada? Há coisas chegando para as quais devo me
preparar. Eu não faço nada além de esperar em Deus?”

Anjo: “Erin, lembre-se de preparar o seu campo e esperar no Senhor para
fornecer chuva e sol. Peter saiu do barco para a água. Moisés até usou seu
cajado com fé para abrir o mar. Lembre-se de Josué acima de tudo, Erin,
pois ele teve que andar em plena fé. Agora é a sua vez, logo seus
adversários serão removidos.”

Eu: “Acho que estou esperando por essa promessa há tanto tempo que não
a espero aqui na Terra, mas sim no Céu.”

Anjo: “Você está incorreto. Vista-se para a batalha, vá para a luta e olhe
para as colinas, pois a batalha é de Deus. Este é um bom momento para se
lembrar do Salmos 3 e do Salmos 46.”

Eu: “Anjo, você me parece tão familiar. Você é um arcanjo? Sua força, poder
e autoridade são muito maiores do que a maioria dos anjos e se parecem
mais com os de Michael. Quem é Você?"

Anjo: “Erin, você sabe que não deve me perguntar. Não importa quem eu
sou, mas é muito mais importante que o Deus no Trono no Céu ame você e
tenha designado a mim e meus exércitos para você. Lutamos por você e por
seus filhos e continuaremos a fazê-lo conforme a vontade do Senhor até que
Ele os leve para casa.”

Eu: “Anjo, parece que muita coisa vai acontecer em breve com o mundo. Por
que Deus permitiu que eu fosse afastado de todos?”

Anjo: “Primeiro, Erin, é Jesus quem salva e sua falta de comunicação está
servindo a um propósito. Olhe para seus filhos; eles não estão mais focados
no Senhor Deus? Erin, existem muitas formas de armas em uma guerra,
então lembre-se de revisar as estratégias de guerra para que você possa se
atualizar sobre a posição do seu inimigo.

“Não há nada de novo sob o sol. Também houve um atraso, pois
muitos ergueram paredes de cerco contra você. Então, por favor, deixe as
batalhas para os exércitos de Deus.”

Eu: Chorando. “Quem eu penso que sou? Sou apenas uma mulher pequena
e fraca e certamente não sou uma guerreira contra o que não posso ver.
Senhor, que a Tua vontade seja feita na Terra como no Céu para nós. Eu vou
confiar em você.
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“Obrigado por enviar esses anjos poderosos para nos proteger.
Perdoe-me por minha tristeza. Abençoe todos os meus familiares e amigos
durante essas guerras e mantenha-os e suas famílias protegidos do perigo.
Abençoe-os abundantemente por suas orações e amor.”

Anjo: “Erin, avise seus amigos, pois há falsos profetas entre vocês.
Lembre-se de testar os espíritos. Lembre-se de que os falsos profetas
trabalham para se glorificar e correr em direção à promessa de poder e
autoestima.

“Palavras que são detestáveis   para Deus ou opostas aos frutos do
Espírito devem ser avaliadas para que você não seja levado tão longe da
verdade a ponto de se encontrar em lugares desertos.

“Ore por aqueles que foram inocentemente enganados, pois são
homens de mente dobre. Erin, enquanto você está orando por eles, você não
deve perder tempo para ler essas coisas, mas sim passar esse tempo
focalizando Jesus e as Escrituras.”

“Olhe para Israel como seu medidor e olhe para a Palavra de Deus. O
livro de Daniel será revelado como nunca antes. Entenda a época em que
você vive. Surpreenda-se com a gloriosa demonstração de amor de Deus por
você.”

Eu: Chorando. “Fico desanimado quando estou com dor e os problemas
continuam.”

Anjo: “Não se preocupe e tenha coragem, mesmo enquanto a batalha se
intensifica ao seu redor. Olhe para as colinas e tome sua posição.
Levante-se, Erin, porque você é amada."

O sonho acabou.
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