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152 - Deus e Direção

Recebido na quarta-feira, 4 de março de 2015

(anteriormente conhecido como Profético 12)

Jesus: “Erin, sobe.”

Abri a porta dourada na montanha de Deus com minha chave. Quando
uma luz brilhante apareceu, passei pela porta e entrei em Sua presença. Eu
imediatamente caí de joelhos, mas pude sentir a presença de um anjo ao
meu lado. Com uma mão no meu ombro, a outra colocou pomada nos meus
olhos. Agora eu podia ver ao redor, mas ainda não diretamente para Deus.

Deus: “Erin, você está com problemas. Fale sobre suas preocupações. Todos
eles."

Eu: Meu coração disparou tanto que mal consegui formular uma palavra com
os lábios. "Senhor, estou com medo e não quero jamais cair em Sua graça e
favor."

Deus: “Então, Erin, porque eu sei todas as coisas e você mora em uma casa
de vidro, é melhor falar a verdade no todo e não em parte”.

Eu: “Pai, não sou verdadeiramente livre. Como você sabe, me preocupo em
perder amigos, ser rejeitado e falhar. Não sou destemido e meu passado
sempre me encontra. E se você decidir que não sou bom o suficiente para os
sonhos? E se eu nunca perceber o que você prometeu? E se você determinar
que cometeu um erro comigo?

“Meus inimigos ganham terreno e não posso fazer nada. Meu dinheiro
está diminuindo e não posso repor trabalhando porque sou deficiente. E se
as palavras que me foram dadas foram escritas incorretamente? E se o
orgulho e a arrogância surgirem?

“E se eu for uma Jezabel, já que alguns até me acusaram disso? Por
que os outros me espionam? Por que você não permite apenas um sucesso
imparável? Deus, você está vindo. Bem, Seu Filho Jesus virá em breve. Por
favor, Senhor Pai Deus...”

Deus:“ Sou eu Senhor Pai ou Deus?”

Eu: Rindo. "Você é tudo."
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Deus: “Eu sou o Pai no Salmos 50? Eu sou o 'EU SOU'? Eu sou o Alfa e o
Ômega? Existe uma cerca ao meu redor? Preciso dessas quatro paredes do
Tribunal para Me conter? Não há nada muito pequeno ou muito grande para
Mim? Existe um limite para o Meu amor e favor ou mesmo para a Minha ira?”

Eu: Minha cabeça baixa. “Não, claro que não, Deus, pois tu és o Pai, meu Pai
e Rei no Salmos 50. Tu és o meu Criador, torre forte e determinante dos
meus dias. Eu te amo. Por favor, me perdoe, padre. Eu me esvazio
totalmente para a Sua Vontade.

“No entanto, o homem é traiçoeiro e seus corações adúlteros. Até os
cristãos se levantam contra mim e não há nada que eu possa fazer. Não
tenho nada a oferecer a Você, Pai, e não há nada que eu tenha que possa
começar a compensar por tudo o que Você fez por nós. Tudo o que tenho é
meu coração.”

Deus: “Então isso Eu vou levar. Erin, quem pode medir o Meu poder? Quem
pode medir a Minha misericórdia ou graça?”

Eu: “Ninguém, Senhor, visto que não há nenhum fio de prumo necessário
para Você, pois Você está sempre nivelado, constante e verdadeiro. O que
Você fala e forma com Sua voz, visto que não posso ver Seus lábios, passa a
ser.”

Deus: “Então, Erin, quando parei Meu favor ou te lancei na prisão? Esta é
uma maldição de seus inimigos e não tem fundamento. Se uma maldição é
lançada e não há lugar para descansar, então ela não pode enraizar e
crescer ou apodrecer.

“Por favor, não permita que essas maldições injustificadas se
apoderem de você, pois podem prejudicar sua caminhada. Venha a mim,
Erin, quando você estiver sobrecarregada e eu a darei descanso. Não te
abandonei no ventre nem te abandonei no túmulo.

“Com um fôlego, posso remover seus obstáculos e até mesmo nivelar
o solo em que eles andam enquanto controlo o vento, a chuva, as enchentes
e as secas. Tudo isso foi planejado para reconciliar os corações Comigo.

"Erin, mesmo que você acredite que seu coração seja traiçoeiro, não é.
Às vezes seus pensamentos podem ser, mas não o seu próprio coração. Não
se preocupe ou desanime quando os homens têm ciúmes do Meu favor para
você. Eles são orgulhosos e gabam-se de coisas das quais nada sabem e
incham-se e, assim, Me reduzem.
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"Em verdade vos digo; não terão ouvidos para ouvir quando eu chamo.
É possível passar tempo Comigo, mas para os tolos arrogantes. É impossível
Me agradar. Não serei zombado e não darei ouvidos para ouvir seus gritos
naquele grande e terrível dia.

“Eu envio tempestades e calamidades e eles não Me reconhecem e se
humilham, ainda depois da tempestade e os terremotos já passaram, eles
vêem a destruição e perguntam: 'Onde estava Deus?' Talvez a humildade
deva tomar nota.

"Não se preocupe, Erin, porque estou aqui com você. Você tem outros
ao seu redor a quem eu designei. A recompensa deles é grande e seus
corações firmes. Estas são pequenas batalhas, que são vencidas no coração
do homem. Lembre-se de que esses corações são adúlteros.”

Eu: “Então meus amigos se voltarão contra mim?”

Deus: "Quem se voltou contra você não era seu amigo para começar. Agora,
lance seu próximo livro, as cinco pedras, porque é a hora."

Eu: “Meus livros são pedras?”

Deus: "Você os vê como roteiros, mas eu os vejo como pedras. Cada vez
que escreve suas cartas de amor de Mim, você coleta informações e
registros. Você tem a experiência em você e ela se uniu ao curso de sua
existência.

“Quando você compartilhar isso com os outros, ele é tricotado para
eles também. você escreveu registro, registro de computador e registro
impresso. você está começando a se espalhar a Boa Nova. esta é apenas a
infância como se eles estão no útero.

"Considere isso como a bolsa de Davi, na qual você juntou pedras do
leito do rio e bebeu do Rio da Vida. Cada pedra que você juntou era uma
jóia. Agora você enfrenta o gigante, que é o mundo.

"Ninguém realmente entende o que é o céu ou não, uma chave foi
dada a você. Outros homens antes de você destrancaram esta porta, mas
apenas alguns entraram. Você tem medo de muitas coisas, mas teme
agradar-me mais do que agradar ao homem

"Portanto, Erin, Eu te abriguei por agora. Jogue a pedra e você será
bem-sucedida aqui. Se Eu destituir os reis e removê-los, certamente poderei
derrubar um gigante com uma pedra.”

Eu: “Quando será isso?”

Deus: "Foi mostrado algo a você ontem à noite."

Eu: “Sim, padre, tive um sonho:
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“ A casa em que vivia há muito foi retirada dos alicerces e não havia
mais nada a não ser a cave abaixo do solo. Eu examinei a área e, quando
cheguei, a fundação e o porão estavam inundados.

“Eu vi vários itens, incluindo uma cadeira onde o “Papai” dos meus
filhos se sentou, um ursinho roxo que era a 'Chenille' do meu filho mais
velho e um presente para minha filha de uma boneca Himstedt chamada
Emily, que foi dado a ela por um membro da igreja.

“Havia também um carretel de tricô. Ao pescar 'Chenille' quando virei
as costas, a base secou. Pai, não tenho ideia do que isso significa.”

Deus: “Quando você viu a casa sentada normalmente, o que você viu?”

Eu: “Ah, sim, a casa inteira foi pintada 'off white' e tudo foi pintado da
mesma cor, até mesmo o acabamento da janela.”

Deus: “Erin, vou revelar isso a você, então não se preocupe, mas tome nota
dessas coisas. Por favor, não se preocupe e me dê tudo. Então, e acima de
tudo, confie em Mim. Seus filhos e família são Meus e esses sonhos são
Meus. Nenhum inimigo pode tirar isso de mim e nenhum esquema do
homem prevalecerá contra você.

“Em breve suas provações terminarão e você, seus amigos e familiares
celebrarão Comigo nas ruas de ouro. Agora abençoe seus amigos e dê-os a
Mim. Minha presença está disponível para apenas uma mulher?”

Eu ouvi uma risada estrondosa quando comecei a chorar e rir.

Eu: “Claro que não, Pai.”

Deus: “Outra coisa, Erin; assim que suas cinco pedras forem apresentadas e
uma derrubar o gigante, você desejará recuar como Elias e se esconder. Não
faça em primeiro lugar. Porém, depois de um curto período de tempo, irei
removê-lo do perigo e você não sofrerá vergonha.

Não há problema em proteger sua família do mundo, mas não há
necessidade de protegê-los de Mim. Você estará escondida na Minha Aljava,
seguro e protegido lá.”

Eu: “Sua aljava é como Petra?” Ele riu.

Deus: “Não, minha aljava é como minha aljava. Se fosse como Petra, então
eu o declararia. Você é amada, Erin, e não estará em Petra, mas verá e
depois se alegrará. Isso não é agora e você vai Me ver novamente em
breve.”

Eu: “Eu te amo, Pai.”

Deus: "Eu te amo, Erin."
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Eu me encontrei fora da porta quando um anjo se aproximou.

Anjo: “Não se preocupe quando seus inimigos parecerem avançar contra
você, pois é apenas uma ilusão. Você é o deleite de Deus e Sua Palavra é
verdadeira. Erin, Ele está dentro de você e você não cairá, pois Deus a
ajudará ao raiar do dia (Salmos 46:5).

Você e seus amigos recebem o Salmos 45 para ler. Além disso,
flechas em chamas são rapidamente extintas, então coloque sua armadura e
fique de pé, Erin. Maior é aquele que está dentro de você do que aquele que
está no mundo.”

Amor e bênçãos ... Erin

O sonho acabou.

5


