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151 - A Chama e as Águias

Recebidas Domingo, 1º de março de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 11)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pelo Seu grande amor e pelos sinais e
maravilhas. Ontem eu vi duas águias americanas pairando sobre nossas
cabeças e elas eram tão lindas e majestosas. Essas águias me lembraram de
como nosso relacionamento com Você é como um namoro divino.

Voamos para cima e para baixo e circulamos juntos, mas às vezes não
consigo te ver, embora saiba que está sempre por perto. Então, há dias em
que o vento me levanta sem que minhas asas precisem nem mesmo de
esforço para voar. Então, há dias em que me sinto tão livre para voar alto
com Você e nunca quero que isso acabe.

Obrigado pela elevação, pois estou pesado e meu mundo parece estar
desmoronando às vezes. Meus amigos partem chateados, meus inimigos
estão aumentando, meus vizinhos parecem amargos e meus filhos às vezes
são rebeldes. Por que a vida é tão difícil?

Pai, minha mãe está muito doente e agora cabe ao meu coração
interceder por ela. Por favor, Pai, tenha graça e cure-a. Eu te amo, Senhor.
Para o meu bem, por favor, volte o coração da minha mãe para Você.

Mantenha-nos focados em você em tudo o que fizermos. Senhor
Deus, a tua Bíblia é a minha lâmpada, o teu óleo é o Espírito Santo e a
chama é a minha esperança e fé. Obrigado porque meu coração busca e
espera por você. Senhor Deus, seus caminhos são mais elevados.

Deus, Você se eleva como uma águia acima de toda a Sua Criação.
Bem-aventurado o homem que voa nas asas como águias (Isaías 40:31).
Amo-te, padre.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje estou no caminho da montanha de Deus e a porta dourada está
trinta metros à minha frente. Verifico minha túnica de linho em busca da
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chave no bolso e aí está. Corro para a porta, pego minha chave e destranco
a porta. A luz é tão forte que protejo meus olhos e caio de joelhos.

Percebi que, desde que entrei por esta porta e experimentei Deus,
meus olhos ficaram muito lacrimejantes em certas horas do dia. O único
alívio para meus olhos foi fechá-los e descansá-los. Ao fazer isso, percebi
uma mensagem clara de Deus para mim.

Essa mensagem geralmente vem como um breve sonho ou a
lembrança de algum evento durante o dia que Deus gostaria que estivesse
em meus pensamentos. Muitas vezes eu rejeito as pequenas coisas, mas
esses são os itens pelos quais Deus freqüentemente quer se revelar.

Enfim, de volta ao sonho. Quando me ajoelhei a cerca de dois ou três
metros dentro da sala do tribunal, um anjo se aproximou e direcionou minha
cabeça para cima. O anjo colocou essa substância dourada em meus olhos e
pude ver melhor a área ao redor de Deus, embora ainda não conseguisse
ver Deus.

A glória de Deus é como uma força da natureza, mas muito maior.
Embora Deus seja como o poder do sol, Ele é ainda maior. No entanto, eu
simplesmente não consigo descrevê-lo adequadamente, mas apenas sei que
estou muito longe do lugar onde o Trono de Deus está no Tribunal.

Quando estou com Deus, sinto meu corpo ficar leve e energizado e
não sinto dor alguma. Enquanto escrevo isto, não sinto dor no pescoço e
meus pequenos músculos motores da mão direita estão funcionando. É um
milagre e gostaria de poder sempre me sentir assim na Terra.

Como minha mãe está doente e tem apenas um pulmão, prestei mais
atenção à minha respiração. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma asma
horrível e às vezes entrava em pânico para respirar. O pânico na verdade
tornaria minha respiração ainda pior. Só sei que minha mãe está passando
por um momento ainda pior.

No entanto, como estou na presença de Deus, meus pulmões estão
tão limpos. Meus pulmões têm uma capacidade imensa de se expandir e o ar
aqui é tão leve e puro.

Deus: “Erin, Eu estou aqui”.

Eu: Chorando. “Por favor, me perdoe, Pai, mas me sinto tão bem perto de
Você, pois parece que a doença ou enfermidade não tem o direito de estar
em Sua presença.”
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Deus: “Isso é sábio e correto, mas até os enfermos são dignos de estar na
Minha presença. Erin, contanto que você venha em Espírito e em verdade,
então você está limpa. ”

Eu: “Obrigado, Pai, por este maravilhoso presente da Tua presença. Quando
estou aqui, nada mais é importante e estou pronto para voltar para casa em
breve. ”

Deus: "Erin, você está segurando algo."

Eu: "Meus problemas parecem sem sentido e eu pergunto o que é verdade?"

Deus: “A verdade é como uma chama que arde. Quando uma lâmpada
brilha, a escuridão se esconde. Quem é a luz do mundo?”

Eu: “Jesus”.

Deus: “Erin, você está certa e o inimigo quer que a chama da verdade se
extinga, pois Sua luz é muito forte para ele”.

Eu: “Devo estudar as chamas?”

Isso criou uma gargalhada estrondosa de Deus. Sua risada rolou
enquanto a sala do tribunal tremia. Isso passou por mim, mas de uma forma
estranhamente encantadora.

Deus: “Erin, sim, isso é bom como uma chama é a verdade e a verdade
pode doer. Existem muitos exemplos, mas todos têm um significado. A
verdade consome como um fogo ardente e remove as trevas porque poucos
podem suportá-la. A verdade refina, purifica e é sagrada.”

Eu: “Acho que nunca pensei no fogo como verdade ou como revelação da
verdade. No entanto, lembro-me de que o ferreiro queima a escória.”

Deus: “Você é uma filha da luz, Erin, e o mundo a odeia porque há uma
chama em seu coração. No Cântico dos Cânticos, aí está o seu coração e o
Meu é colocado sobre o seu coração como um selo.

Erin, Eu estou acima do seu coração e você é odiada por causa do seu
amor pela verdade e pela verdade das coisas celestiais.”

Eu: “Deus meu Pai, creio que em breve enviarás Jesus por nós. Qual é a
melhor maneira de passar meu tempo aqui? O que te agradaria?”

Deus: “Erin, deixe-Me carregá-la e deixe-Me trabalhar. Não exijo obras de
você, mas apenas obediência para Me ouvir quando eu chamo. Eu sou a
sarça ardente e o fogo que tudo consome. Quando você passar pelas águas,
eu estarei com você e quando você passar pelos rios, eles não passarão por
cima de você.”
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De repente, tive um download de um sonho em 2003, onde estava
preso com meus filhos muito pequenos e um homem como um anjo, que
mais tarde reconheci como Jesus, nos carregou através de um rio
transbordante violento à noite.

Deus: “Quando você andar pelo fogo, você não se queimará e eles não o
incendiarão”.

Eu reconheci esta Escritura de Isaías 43 e estava em lágrimas.

Eu: “Pai, por que me esqueço tão rapidamente das Suas promessas assim
que vejo as chamas?”

Deus: “É porque você vem a Mim em seu Espírito. Sua carne grita porque,
quando você retorna, o mesmo acontece com a memória de sua posição
inferior no corpo. Eu sou real para você, mas não sua realidade presente. É
por isso que você está maravilhado e sem palavras e então sua dor volta.”

Eu: “Devo ter falta de fé para curar ou talvez o inimigo me faça esquecer.
Pois bem, entrego-me a Ti na Terra e como estou no Paraíso. Deus, por
favor, cure a mim, meus filhos, minha mãe e meus amigos. Deus, por favor,
tenha misericórdia e mostre Seu amor aos Seus servos. Por favor,
conceda-nos força para ter corações ardendo para sempre por Você como eu
te amo, Pai. ”

Deus: “Erin, no começo quando te chamei, mostrei sinais e maravilhas. Eu
não continuo fazendo isso? Olhe ao seu redor em todos os lugares. Não é
tudo dirigido a mim? Meu Reino não é uma pérola, mas poucos o
encontram?

“Eu sou o mesmo e não mudo. Eu sou o mesmo e quem é e quem era
e quem há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, Erin, você não está
consumida.”

Eu mal conseguia escrever, pois estava tão envolvida em Suas
palavras que estava chorando.

Eu: “Pai, obrigado. Que a Tua Vontade para a minha vida seja cumprida,
pois não estou em posição de definir meu curso ou caminho, pois somente
Você é digno. Obrigado por enviar Jesus, por me resgatar da vida que o
inimigo havia pedido por mim em Tuas Cortes e por encontrar meu coração e
pousar Tua chama sobre ele. Eu desejo mais de você.”

Deus: “Então está feito e acrescentarei sabedoria aos seus dias também.”

Eu: “Pai, há mais tempo?”

De repente, fui removida do Tribunal e fui levada para o pátio da casa
do Senhor. Eu estava na frente do Relógio e Calendário de Deus enquanto
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quatro anjos enormes guardavam os quatro cantos olhando para as quatro
posições da bússola.

Um lindo anjo se aproximou de mim e eu o reconheci de antes.
Embora ainda houvesse eventos por vir, eram cada vez menos do que da
última vez. Eu vi o Jubileu e vi as estações.

Anjo: “Erin, como você está sobrecarregada com o peso do tempo terreno,
você deve entender que tempo para você não é o mesmo que tempo para
Deus. Deus controla tudo o que você vê e Ele cumprirá as Escrituras para
que tudo permaneça na verdade.

“Você recebeu eventos e medidores para observar para que sua
lâmpada permanecesse acesa. Erin, seu olhar é como um aroma agradável
para Deus. O inimigo sabe que sua hora ainda não chegou, mas está
próxima e, portanto, ele se enfurece.”

Enquanto eu olhava o calendário, mais dois eventos se iluminaram e
passaram.

Anjo: “Ele apela para a fraqueza e é atraído para as coisas ocultas nas
trevas. Existem armas formadas contra você, mas elas não vão prosperar.
Suas batalhas logo terminarão e você desfrutará de uma temporada de paz.”

Ele apontou para uma estação e meia à minha frente.

Anjo: “Então você será usado por Deus à medida que Suas promessas
serão cumpridas. Quando ocorrerem atrasos, não use isso como uma
medida contra você, mas sim como uma oportunidade. A exigência de Deus
é um coração obediente com amor por Ele em chamas.”

Eu: “Isso é emocionante, mas estou com medo ao mesmo tempo”.

Anjo: “Vocês foram lembrados de que haverá sinais nos céus, o sol se
tornará escuro e a lua se tornará em sangue antes que chegue o grande e
terrível dia do Senhor (Joel 2:31), então você ainda tem tempo.”

Eu: “Será que tudo isso vai acontecer entre as duas luas de sangue que
sobraram?”

Anjo: “Erin, fique contente em saber o tempo em que você está. Não fique
ansiosa porque Deus disse a você e o Senhor falou que haverá sinais e você
saberá. Se houver dúvida agora e você for um filho de Deus, coloque sua
confiança Nele e Ele endireitará seus caminhos.”

Eu: “Anjo, vejo uma série de eventos acontecendo em março e abril. Esses
são os eventos?”

Apontei para um agrupamento de script em um dos anéis do
Calendário.
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Anjo: “Este momento santíssimo sempre vem com eventos e muitas vezes
acontecem calamidades. Você recebeu medidores e se o Espírito Santo está
lhe dizendo isso, então sim, há algo nisso. Eu fui enviado apenas como um
mensageiro para trazer a vocês a paz com as Boas Novas.

“Erin, você é uma joia para Deus. Você é uma pedra viva e uma joia
em Sua coroa (I Pedro 2:4-5). Em breve seus inimigos serão removidos e
você terá descanso. A memória deles será obliterada.

“Lembre-se do que o inimigo fez com você em seu caminho para a
Terra Prometida, quando cortou aqueles que estavam atrás de você. Quando
você estava cansado e exausto, ele não temeu a Deus. Seus inimigos são
perversos e se aproveitam de suas fraquezas (Deuteronômio 25:17-19).

“Agora lembre-se que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar por
rebelião é como o pecado da adivinhação e arrogância como o mal da
idolatria. Deus exige apenas que você se vista para a batalha e coloque toda
a sua armadura. No entanto, esta batalha não é sua, mas de Deus.

“Agora cavalgue em Espírito e em verdade. Então, e assim como
Eliseu, olhe para as colinas. Erin, de onde vem sua ajuda? Os exércitos de
anjos do Céu estão lá sob o comando de Deus, então tenha coragem e
coração e não tenha medo.”

Eu: “Ok. Em outras palavras, há mais por vir, mas eu só preciso lembrar que
Deus está no controle.”

O anjo sorriu e riu enquanto os outros anjos sorriam.

Anjo: “Sim, alegre-se porque Deus está no controle e você é Sua joia e Ele
é sua pérola.”

O anjo alcançou minha mão.

O sonho acabou.

Depois de escrever isso esta manhã, o Espírito Santo me lembrou de
quando eu trabalhei com aves de rapina na casa dos meus vinte anos. Fui
voluntário em uma instalação de reabilitação de raptores perto de Center
Hall, Pensilvânia, quando um de meus treinadores que trabalhava com
águias nos contou a história de como uma mãe águia prepara seu ninho e
treina seus filhotes para voar.

Agora percebo que esta é uma analogia e tanto para a vida. Na
verdade, eu percebo que foi ainda mais do que isso e foi realmente uma
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analogia de como é nossa caminhada com Deus na Terra. Agora, alguns
indicaram que isso pode ser apenas uma lenda urbana, mas isso ainda faz
uma ótima analogia e o treinador certamente parecia convencido de que era
verdade:

Primeiro, a águia mãe constrói um ninho bem acima do solo e
geralmente em penhascos. Ela o faz com gravetos afiados, espinhos e
galhos, mas torna o interior do ninho macio e fofo com penas e pelos.

Em segundo lugar, quando o bebê se aproxima da hora de deixar o
ninho confortável, a águia mãe remove a penugem até que o ninho se torne
tão insuportável que a aguiazinha esteja pronta para começar a voar.

Terceiro, a mãe então isca o bebê com comida, “a Palavra”, de modo
que o bebê fica curioso sobre o que a mãe tem. A aguiazinha pula para cima
e para baixo para condicionar suas pernas e fazer suas asas baterem,
“louvando e adorando”, na expectativa de uma refeição ou de uma mãe se
aproximando.

Quarto, o bebê tenta voar. Enquanto o bebê sai do ninho, a mãe
observa em antecipação. O bebê tenta voar sozinho, mas não consegue
bater as asas. Pouco antes de o bebê se espatifar no chão, a mãe se
aproxima, resgata a aguiazinha e a leva em segurança para o site.

Quinto, o bebê se torna uma águia jovem e forte e pode voar com a
mãe e voar alto, o que representa “nossa relação com Jesus”. Infelizmente,
algumas aguiazinhas decidem voar sozinhas e morrem.

Deuteronômio 32:11, “Como uma águia que agita o seu ninho e
paira sobre os seus filhotes, que estende as suas asas para os apanhar e os
carrega nas suas asas”. Enquanto esperamos, olhemos para Deus nosso Pai
e, como Jesus, esperemos para ver o que nosso Pai faz.

Conforme instruído em Tiago 5:7-8, “Sejam pacientes então, irmãos
e irmãs, até a vinda do Senhor. Veja como o fazendeiro espera que a terra
produza sua valiosa colheita, esperando pacientemente pelas chuvas de
outono e primavera. Você também seja paciente e seja firme, porque a
vinda do Senhor está próxima.”

Seja abençoado e voe como águias.

O sonho acabou

7


