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147 - A Montanha de Deus e a Águia

Recebida no domingo, 25 de janeiro de 2015

(anteriormente conhecido como Céu 64)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pela minha família, pelo céu azul e por esta
espessa manta de neve aqui. Senhor, eu tenho muito pelo que me alegrar e
até mesmo tenho uma grande alegria quando estou passando por grandes
dores. Mesmo que meus inimigos permaneçam como uma sombra
constante, ainda existe aquele amanhecer e Você.

Visto que virás em breve, Senhor, por favor, grite e desvele os olhos
das pessoas para que elas possam Te conhecer primeiro na luz e não apenas
no desespero escuro. Eu te amo, Senhor, por favor, ouça meus gritos.

Jesus: “Erin, sobe.”

Mais uma vez, encontrei-me no caminho um pouco além da minha sala
das espadas na Montanha de Deus. Já que estava no caminho logo além da
minha sala das espadas, eu sabia que não deveria me concentrar nisso. Em
vez disso, olhei para este lindo vale celestial e vi que ele fazia parte da
imensa propriedade do Jardim de Deus.

Eu vi colinas distantes com mantas de neve frescas quando o sol
começou a nascer. Enquanto eu estava lá no caminho, vi Deus exibindo uma
incrível variedade de cores. Sorri porque havia neve nas colinas altas, mas
no vale havia flores por toda parte.

Eu vi uma bela vegetação, flores de cerejeira, algo como dogwood e
algo como bordos japoneses com flores roxas. Havia uma bela névoa que
cobria a área.

Acima de mim, vi águias voando alto, em seguida, mergulhando baixo,
em seguida, mergulhando. Eles estavam apenas voando e brincando, mas
não caçando. Enquanto eu estava deitado na cama esta manhã olhando pela
minha janela, uma bela águia careca havia circulado e eu simplesmente
sabia que o Senhor queria me ver hoje.
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Enquanto caminhava pelo caminho, encontrei um pequeno banco de
pedra para sentar. Esse banco era feito de algo parecido com lápis-azul, uma
espécie de pedra azul lapidada que, se encontrada na Terra, provavelmente
valeria milhões quando lapidada para joalheria.

Eu: Rindo. “Senhor, o que consideramos precioso e inestimável na Terra, Tu
os consideras um lugar para se sentar ou mesmo um banquinho no céu.
Bem, nas Escrituras, mesmo a Terra não é o seu escabelo? ”

Decidi sentar-me nesta linda pedra e contemplar esta cena de tirar o
fôlego. O amanhecer e o pôr do sol demoram a passar no Céu, pois temos
muito tempo para desfrutar da bela exibição do poder e da glória de Deus
nessas cores.

Eu vi animais e bandos de pássaros no vale e percebi que havia muitas
variedades diferentes de pássaros voando. Ao louvar ao Senhor por tudo
isso, vi o céu se transformar em um espectro completo de roxos, fúcsia, rosa
claro e azul.

Enquanto minha visão estudava esta cena e enquanto escrevia em
meu diário esta manhã, um vento repentino soprou a neve de algumas das
árvores em minha casa terrena. No céu azul e no sol, essa neve parecia
diamantes cintilantes e eu sorri.

Quando minha visão voltou para a montanha e o vale de Deus, eu vi
um vento soprar a neve fresca nas colinas e era infinitamente mais brilhante
e bonito e eu ri. Percebi que não estava frio no céu, mesmo enquanto
observava o pó de diamante de neve cair sobre o vale.

Eu: Chorando. “Senhor, por favor, permita que minha mãe veja tudo isso e
traga-a para o seu lar. Você faz todas as coisas novas, por favor, Senhor, por
favor, apareça para ela agora. ”

Só então comecei a ver uma faixa de luz branca no horizonte. Senti
uma mão em meu ombro direito e era Jesus. Ele tinha vindo atrás de mim
e, quando me virei para vê-lo, Seu rosto brilhava mais forte do que o sol e
era ainda mais bonito do que o nascer do sol. Eu passei meus braços ao
redor dele e fechei meus olhos enquanto o segurava com força.

Eu: “Senhor, estou tão feliz que Você está aqui. Minha mãe foi transportada
para o hospital no meu aniversário, Senhor, e ela está com problemas. Por
favor, Senhor, ajude-a e, por favor, leve-a para vê-lo para que ela possa
estar aqui. ”

2



Eu estava apertando parte de Seu manto com tanta força em minha
tristeza que podia sentir minhas mãos doerem.

Jesus: “Erin, você não precisa se preocupar como Deus ordenou até mesmo
a Rafael a respeito de você. Conforte-se porque está sob as asas dos anjos e
resida onde as águias voam.”

Eu: “Obrigado, Senhor, mas fico ansioso e temeroso por minha família, pois
me lembro, mesmo como um novo cristão, que tinha tanto medo da morte.
Eu sabia aonde Você prometeu que eu iria, mas o inimigo me fez duvidar da
minha salvação e eu vivia com medo. Agora tenho esse mesmo medo por
aqueles que não Te conhecem.”

Jesus: Olhando nos meus olhos.

“Erin, Deus te ordenou que você saísse se tornasse o Salvador deles?
Ele concedeu a você essa responsabilidade?

Eu disse aos discípulos: 'Saiam e salvem almas' ou disse: 'Divulguem
as Boas Novas de que seu Salvador chegou?' Sorridente.

“Erin, eu não a responsabilizei por ganhar pessoas para Deus, mas
apenas por espalhar as Boas Novas. Belos são os pés de quem divulga a Boa
Nova. Portanto, você não está preocupado com membros que ganham almas
e não deve se preocupar com o relacionamento dos outros com Deus.

“Deus não é capaz de levar corações a Ele? Ele não é capaz de
endurecer o coração de Faraó ou amolecê-lo? Sério, Erin.”

Ele sorriu novamente.

Eu: “Perdoe minha pretensão de ter o poder de Deus sobre as pessoas, pois
não posso voltar corações a Você, pois só você pode converter corações.”

Jesus: “Agora dê-me seu fardo aqui, Erin, porque a raça de sua mãe não é
sua raça e sua raça não é a raça de sua mãe. Em certo momento, quando
você era jovem, sua mãe estava com você na mesma posição da corrida.

“Porém, então, quando você foi chamado por Deus, seu caminho se
desviou do caminho de sua mãe, pois Deus começou a chamá-lo. Agora você
tem seus filhos e eles também acompanham você em sua jornada. Deus os
chama enquanto caminham com você e, eventualmente, eles também
correrão sua própria corrida.

“Visto que seus filhos também Me amam, eles permanecerão perto de
você, mas seu trabalho é apenas guiá-los, ensiná-los princípios divinos e
tornar a Palavra de Deus disponível a todos os momentos. Você também
deve amá-los incondicionalmente e, claro, providenciar um teto, comida,
água e roupas.”
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Eu: “Na verdade, Senhor, Tu providenciaste tudo isso para nós.
Literalmente, Você é Aquele que nos deu um lugar seguro e aconchegante
perto do Seu Altar, assim como no Salmos 84”.

Jesus: Sorrindo e rindo.

“Isso é bom porque você sabe de onde vem o seu pão e a água para
matar sua sede.”

Eu: “Senhor, não sou responsável pela salvação dos meus filhos?”

Jesus: “Hmm, Erin, você só é responsável pelo que você pensa, o que você
acredita, o que sai de sua boca ou caneta, o que você faz, o que você dá e o
que você ensina. Porém, cabe a Deus iluminar.

“Erin, o Espírito Santo é o interruptor que acende a luz quando Deus
chama os homens a Ele. Você é o agricultor que prepara o seu campo e é
responsável por ser um bom agricultor, mas o que um bom agricultor faz? ”

Eu: “Ele vê um campo e compra. Ele lavra o solo. Ele planta a semente e a
fertiliza, então... ”

Jesus: “Então ele deve esperar que Deus mande a chuva e o sol porque o
agricultor conhece os seus limites. Erin, lembre-se que você não é Deus e
que há pessoas que residem na eternidade que você acha que não deveriam
estar aqui e há pessoas que não residem aqui e que você acha que
certamente estariam aqui. Portanto, não é seu trabalho economizar, apenas
preparar o melhor que puder com o que lhe foi dito.

Que Deus seja Deus e Erin seja Erin.”

Ele riu enquanto beijava o topo da minha cabeça.

Eu: Eu ainda estava abatido. “Mas, Senhor, minha mãe...”

Jesus: “Erin, tenho ouvido os teus clamores e súplicas, mas todos são
chamados a Deus em momentos diferentes e em condições diferentes. Você
não precisa se preocupar, pois se Deus ordenou anjos a seu respeito, então
todos os anjos estão cuidando apenas de você?"

Ele sorriu.

Eu: “Claro que não, embora eu saiba que devemos manter os anjos muito
ocupados.” Finalmente comecei a rir.

Jesus: Rindo muito.

“Sim, Eu sei que os anjos estão muito ocupados com sua casa. Não se
esqueça de que eles levam a sério o seu comando. O inimigo te odeia, então
você tem sorte de que seus anjos desfrutem de uma boa batalha.”

Eu: “Sim, sinto bastante isso ao meu redor.”
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Jesus: "Bem, você não deve sentir muito, pois você recebe sinais para orar
e suas orações valem muito."

Eu: “Sinto em meu Espírito quando há uma guerra e meus filhos também.
As guerras estão ficando mais fortes, ao que parece, e sua hora está
chegando, Senhor."

Jesus: “Erin, você é uma fazendeira que logo considerará um campo e o
comprará. Este campo conterá uma pérola, mas não a enterre porque você é
Preocupado com os ladrões.

Deixe-Me preocupar com o seu inimigo assim como você, para mostrar
às pessoas o que você viu e mostrar a Minha Palavra. Lembre-se de que o
sol e a chuva dependem de Deus.”

Eu: "Sim, Senhor, eu entendo, mas eu quero muito que todos te vejam
assim. Você é muito mais do que nos ensinam e Você é a 'pérola de grande
valor'. Você abençoou meu campo e eu não vou te enterrar sob o solo. Eu
sei que não devo dar absolutos, mas farei o meu melhor para espalhar as
Boas Novas.”

Jesus: “Sim, Erin, mas isso terá um preço, então você deve se concentrar
no que a Minha Palavra diz e no que ela não diz sobre mim”.

Eu: "Perdoe-me, Senhor, mas Você tinha muitos seguidores quando andou
na Terra e eu não acredito que foi só porque Você fez milagres. Acho que
também foi por causa da Sua presença, pois Você é como um ímã e Você dá
esperança e são a luz.

“Você é agradável o suficiente para os pescadores soltarem suas redes
e correrem atrás de Você. Realmente, eu adoro estar perto de Você e Você é
como nenhuma outra pessoa na Terra e até mesmo no Céu, pois não há
Deus como Você. Você é adorável, sábio, engraçado, inteligente e forte, mas
realmente não há palavras suficientes para descrever o indescritível.”

Jesus: "Pois bem, o teu louvor é bom para reconhecer quem eu sou é
divino. Erin, te conheço e conheço o teu coração e não te esquecerei nem a
tua casa. Não te preocupes quando parece que tudo está perdido como teu
inimigos cairão ao seu redor.”

Eu: "Senhor, por favor, abençoe minha extensa família de pardais também.
Ah, e mande-nos águias também."

Eu estava tentando fotografar uma águia em particular com meu
telefone hoje, mas até agora não tive sucesso. Estava rindo porque sabia o
que eu estava fazendo.
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Jesus: "Então está feito. Agora ore pelos céus abertos sobre suas moradas e
eu derramarei bênçãos sobre suas famílias. Suas corridas serão agradáveis   a
Deus. Erin, lembre-se que Gabriel e Rafael foram enviados para cuidar de
você."

Eu: "Senhor, eu sei que eles estão sobre o nosso território, mas Senhor Você
está no comando do meu coração que agora Você fez totalmente cativo.
Obrigado por enviar exércitos de anjos sobre nós, mas eu sei de onde vêm
as ordens, então agradeço Vocês."

Jesus: "O quê? Você não quer adorar anjos em vez disso?" Ele estava rindo
enquanto falava, pois sabia que muitos na Terra fazem exatamente isso.

Eu: "Não, Senhor, como os anjos ficam até desconfortáveis   quando eu
apenas os estudo. Eu só adoro Aquele que está diante de mim e Deus que se
assenta no Trono de Suas Cortes.”

Jesus: "Muito bem, Erin, você é amada. Lembre-se, lindos são os pés de
quem traz a Boa Nova."

Eu: “Farei o meu melhor.”

Jesus: “Lembre-se de que todos os profetas e a lei repousam nestes dois
mandamentos: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a
sua alma e de toda a sua mente, pois este é o maior. Ame o seu próximo
como a si mesmo (Mateus 22: 36-40).

“Erin, há pelo menos cinquenta passagens bíblicas sobre preocupação,
não se preocupe.” Só então, Mateus 6:25 veio à mente.

"Erin, Eu tenho você, mesmo quando seu inimigo tenta atacar você e
seus filhos, então não se preocupe. Leia Tiago e 2 Pedro, pois isso ajudará
você a reconhecer quando o inimigo está a pé. Ele não gosta de seus frutos
e certamente não gosta de seus belos pés. Ele será parado. Você é amada.”

O sonho acabou.
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