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156 - Deus, Justiça e Liberdade

Recebido no domingo, 22 de março de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 16)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pela primavera e por minha família e
amigos. Não posso agradecer o suficiente por Seu abrigo para nós e por Sua
provisão. Você é incrível, Pai, e digno de ser elogiado.

Ontem, 21 de Março de 2015, marcou sete anos a partir da data da
minha última parada cardíaca oficial registrado. Ocorreu durante uma
jornada de trabalho e na frente de clientes e colegas de trabalho. Ainda me
lembro desse evento como se fosse ontem.

Foi um lindo dia em 2008 e também foi 'Sexta-feira Santa'. Eu estava
muito deprimido, pois meu coração estava cada vez mais problemático e eu
ficava exausto na maioria das semanas. Apenas uma semana antes deste
dia, eu havia procurado um advogado de 'meios modestos' no Legal Aid para
me ajudar a recuperar meu filho mais velho do meu ex-marido.

Meu ex-marido nunca havia devolvido meu filho mais velho para mim
como havia prometido e agora ele estava morando no estado de
Washington. Meu coração ficou partido e triste por saber que parecia não
haver maneira de lutar contra essa injustiça, pois, mesmo com a custódia
legal total, não tinha advogado legal para me representar.

Em um erro administrativo, descobri recentemente que, de repente,
não havia registro do envolvimento do condado e da estipulação da data de
retorno de meu filho. Como resultado, meu ex-marido simplesmente decidiu
mantê-lo. Fiquei tão chateado com esse engano que fiquei fisicamente
doente e exausto.

Na verdade, agora eu mal conseguia cuidar dos dois filhos que ainda
tinha sob meus cuidados. Quando entrei em contato com o grupo de
Assistência Judiciária do condado, eles indicaram que estavam de mãos
atadas.
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Balconista do Município: “Erin, seu caso é muito complexo e poderíamos
ajudar várias mulheres e seus filhos com o tempo gasto tentando ajudar
você e seu único filho. Por favor, entenda que nos sentimos mal por você. É
uma pena que você esteja trabalhando, então você poderia rapidamente ir
para a faculdade de direito.”

Fiquei arrasado quando ouvi isso, pois havia feito tudo exatamente
como me mandaram. Obedeci à lei e estava atento a todas as ordens do
Tribunal, mas, no final, o favor foi para o infrator e fiquei indefeso.

Então agora aqui estão os eventos que ocorreram nesta Sexta-feira
Santa em 21 março de 2008. Eu tinha recebido a chamada do concelho mais
cedo naquela manhã e eu tive que me desculpar para recuperar a minha
exposição. Indiquei que estaria de volta em 45 minutos e fui dar um passeio
de carro.

Decidi dirigir até um lugar chamado Awbry Butte, perto da casa em
que as crianças e eu chamávamos de 'Casa do Céu'. Morávamos em uma
linda casa lá e nos sentíamos muito felizes e seguros lá. No entanto, à
medida que meu inimigo continuava a nos golpear, percebi que não poderia
mais permanecer ali, pois simplesmente não tinha meios de viver.

Na verdade, parecia não haver justificativa para eu ficar lá e para nós,
'pobres', vivermos entre os ricos. Agora me sentia um impostor.

De qualquer forma, dei uma volta de carro no alto do Butte e estava
um dia lindo. Olhei para o vale e contei os sete picos dos vulcões
adormecidos no horizonte e clamei ao Senhor.

Eu: “Deus, quando subo aqui, nunca me senti tão perto de Ti. Oh, como eu
gostaria que você falasse comigo e entregasse meu filho em casa para mim.
Senhor, conceda-nos este lugar seguro novamente, mas perto do Teu altar.
Cure-nos e remova meus inimigos de nossas vidas. Por favor, vindique-me,
Pai, porque Eu Te amo de todo o meu coração.”

Embora esta não fosse a oração exata, estava muito perto disso.
Depois de orar, voltei rapidamente para o escritório. Terminei de me 'coletar'
e voltei para terminar meu projeto, pois meus clientes estavam chegando
por volta das 14h30.

Por volta das 14h, minha chefe Patti me disse para correr e fazer uma
refeição rápida para ter certeza de que eu teria combustível para minha
apresentação. Fui até a porta ao lado e peguei uma fatia de pizza da
'Pizzacatta' e levei de volta para a minha mesa. Embora eu quisesse jejuar
nesta Sexta-Feira Santa, meu cérebro estava muito nebuloso e eu me sentia
mentalmente fraco.
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Preparei a área de conferências para nosso encontro. Logo nos sentamos
para encontrar nossos clientes, que eram o construtor e o arquiteto. Eu tinha
trabalhado muito neste projeto, então mantive minha dor pessoal escondida
e entrei no modo de desempenho.

Pouco depois das 15 horas, levantei-me para falar e apontar para
minha apresentação, quando a última coisa que me lembrei foi dos rostos
dos paramédicos trabalhando em mim. Lembrei-me da ambulância e das
palavras: "Ela tem sorte!" Meu chefe então ligou para alguns de meus
amigos para pegar meus filhos e isso foi tudo de que eu conseguia me
lembrar.

Que dia foi há sete anos. Agora, aqui estou, Pai, obrigado. Agradeço
que todos os meus filhos estão agora aqui comigo. Seus corações são bons e
estamos juntos. Repetidamente, por meio dessas provações, Você me
lembrava de Isaías 49:25: 'Porque contenderei com aquele que contender
com você, e salvarei seus filhos'.

Querido Pai, eu digo a Você agora, por favor, mantenha-nos protegidos
do mal e por favor não esqueça Suas promessas. Removeu-nos em 23 de
Agosto de 2014, assim como você afirmou que esta seria a nossa data de
lançamento. No entanto, Você também indicou que nosso verdadeiro 'êxodo'
de nossos inimigos não aconteceria antes do mês de março.

A menos que eu tenho o ano errado, o que é possível, ou no dia 25 do
décimo segundo mês é outro dia ou do ano, eu não sei. Tudo o que posso
fazer é agradecer a Você, pois você é poderoso para salvar e digno de todo o
nosso amor. Que meu coração seja seu saque, Senhor.

Embora eu agradeça por estes últimos sete anos, eles foram de longe
os mais dolorosos de todos os meus anos e me custaram tudo e quase
minha vida. No entanto, Você, Pai, me encontrou neste sétimo ano de minha
jornada e cumpriu profecias ou promessas em minha própria vida, assim
como disse que faria.

Na verdade, Isaías 43:6 foi cumprido em agosto de 2014 e o
impossível aconteceu quando fomos removidos do deserto. No entanto,
nossos inimigos continuaram a nos perseguir. Eles nos perseguiram e sua
perseguição me deixou cansado.

Senhor, outra batalha permanece esta semana, então, por favor,
continue lutando em nosso nome. Você providenciou até agora e agora eu
tenho um forte defensor, então obrigado, Senhor, apenas obrigado.
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Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no topo da montanha de Deus e era lindo. Havia uma
fragrância incrível no ar e respirei fundo. Este raro ar celestial encheu meus
pulmões e eu senti minhas passagens de ar sendo preenchidas em meu
peito. Senti um calor entrar em meu corpo e parecia que a cura estava
acontecendo comigo enquanto eu escrevia e conseguia respirar.

Eu estava de frente para o quadro florestal em frente à porta dourada
e novamente havia dois feitiços. Desta vez, eles eram uma pequena pomba
de ouro e um cetro. O cetro tinha uma safira, um rubi e uma esmeralda no
topo e era lindo. Eu o peguei, segurei na minha mão e ele penetrou na
minha pele.

Então peguei a pomba e percebi que ela vinha com um bilhete:

“Você está livre! Viva livre! Die Free!”

Eu: “Pai, devo morrer aqui antes de você vir?”

Eu rapidamente tirei a chave do bolso e destranquei a porta dourada.
A porta se abriu e a luz estava tão forte que não pude ver. Senti o anjo me
introduzindo quando caí de joelhos. Esfreguei meus olhos e mantive minha
cabeça baixa.

O anjo então esfregou pomada em meus olhos e eu pude ver os
arredores do tribunal. No entanto, mesmo com a pomada, ainda não
conseguia ver perto do Trono.

De repente, ouvi o som de algemas e pés se arrastando. Eu então ouvi
um anjo fazer pronunciamentos de um pergaminho como se eles fossem a
recitação de uma pauta da Corte naquele dia. Eu ouvi meu nome sendo
anunciado e ouvi gemidos vindo daqueles ao meu redor algemados. Embora
ainda não conseguisse ver com a clareza que esperava, tinha uma boa ideia
do que estava acontecendo.

Enquanto o anjo lia o nome de cada pessoa que ia perante Deus, eles
imediatamente caíam de joelhos. Quer eles quisessem ou não, suas línguas
começaram a se confessar para a glória de Deus. Devo admitir que foi
assustador, mas um tanto engraçado, ver essas pessoas raivosas e amargas
sendo controladas por suas próprias línguas.

Como eles estavam agora na presença de Deus em Suas cortes, cada
célula de seus corpos conhecia a glória de Deus. Como resultado, seus
próprios joelhos orgulhosos não tiveram escolha a não ser cair e sua própria
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língua e lábios confessaram Sua grandeza. Eu vi lábios orgulhosos sujeitos a
uma língua humilde.

A cabeça de um homem orgulhoso é a última a chegar à compreensão
de quem Deus é. Isso me fez rir, mas me senti mal por Deus, pois eles
nunca se importaram em saber o quão maravilhoso Ele é. Afinal, ele era o
Criador deles e eles ainda não deram glória a ele.

As confissões dessas pessoas acorrentadas eram tão preocupantes. Eu
vi santos que trabalharam nas Cortes de Deus apresentarem evidências e vi
membros da família chorarem. Apesar de estar na presença de Deus,
percebi que muito poucas dessas pessoas acorrentadas se humilhavam
sozinhas.

Depois que cada um deles ouviu sua própria língua confessar
involuntariamente todos os seus pecados a Deus, ouvi alguns se debatendo
e outros chorando e implorando pela misericórdia de Deus. Lágrimas
escorreram pelo meu rosto enquanto eu ouvia confissões, pois esses eram
meus acusadores.

Muitas dessas pessoas eu nem reconheci, mas muitas sim. Foi
libertador para mim, pois coisas que eu suspeitava, mas nunca poderia
provar, foram ditas e confessadas diante de Deus e de mim. Porém, havia
tanto e eram tantos que eu estava ficando exausto.

Um anjo se aproximou de mim com um copo d'água. Eu estava com
sede, então bebi e me senti revigorado.

Eu: “Obrigada. Levará dias para superar isso. É difícil ouvir. Eu tenho
dúvidas."

Anjo: “Erin, então pergunte a Deus. Ele te ama e é fiel.”

Eu: “Mas ele está no tribunal”.

Anjo: “Pergunte.”

Eu: “Deus, eu preciso de você”. Instantaneamente, todos aqueles algemados
se foram.

Deus: "Erin, este é um dia glorioso para você, não é?"

Eu: “Sim, Pai. É um longo tempo vindo e eu ansiava por seus tribunais. Você
é um Deus de justiça justa e Você é meu Pai justo.”

Deus: “Erin, você Me agrada. Agora, suas perguntas...”

Eu: "Minha liberação do deserto foi dia 23 de Agosto 23 de 2014. Esta foi a
data exata que você tinha me dito que seria em maio de 2014 e que todos
os meus filhos seria comigo. Pai, isso aconteceu exatamente como o Senhor
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disse, então, obrigado. No entanto, há algo que Jesus me disse que não
entendo. Ele me disse que meu Êxodo seria em março, mas em que ano?”

Deus: “Erin, você é uma flecha na minha aljava, mas está agindo como uma
bola de barro com a língua. Você deve ser como Josafá, que ouviu Deus
falar. Não tenha medo ou desanime por causa deste vasto exército, pois esta
não é a sua batalha.

“Você tem que lutar e Me servir a vitória? Não tenho a capacidade de
fazer justiça aos seus inimigos? Não posso enviar exércitos de anjos para
ajudar?"

Eu: Tremendo. "Perdoe-me, padre, por ser tão ousado."

Deus: “Erin, seja ousada quando a ousadia for necessária, pois agora você
veio com ousadia diante de Mim com honestidade. Eu vou te livrar de seus
inimigos, mas quando eu exigi algo de você, exceto seu coração e seu
amor?"

Eu: “Você não fez”.

Deus: “Muito bom. Agora, quando eu nomeei você guerreiro para lutar
essas batalhas ou benfeitor para cobrir os custos? Eu, Deus, o Criador do
Céu e da Terra, enviei uma mulher experiente e ferida solitária para lutar
contra Golias sem nenhuma pedra? Quem sou eu para fazer tal coisa?”

Ele começou uma risada estrondosa.

“Erin, eu não faria isso. Se você é Minha filha a quem amo e se está
escondida em Minha aljava, então também não vou cuidar de você mesmo
naquele dia, o dia em que eu, o arqueiro, tiro você, Minha flecha afiada, da
Minha aljava para usá-lo para meus propósitos?

“Você não foi criado sem nenhum propósito sob o céu. Se cada criatura
viva tivesse um propósito, até mesmo os insetos, você também não seria
maior para Mim do que um deles?”

Eu: “Perdoe-me, padre, porque sou um tolo.”

Deus: “Não, eu não tenho uma filha tola porque não sou amigo de tolos.
Agir tolamente ou falar sem entender não faz um tolo, mas sua língua fala
tolamente.”

Eu: Fiquei preocupado por tê-lo irritado. “Pai, nada do que eu digo pode
remediar minha língua tola. Por favor, me perdoe, pois você tem sido tão
maravilhoso comigo.”

Deus: “Erin, tenho prazer em você, então, por favor, não fale de si mesma
dessa maneira enquanto eu a liberto. Quando os israelitas foram libertados,
foram perseguidos por seus inimigos. O inimigo até plantou ralé para
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desencorajar os retardatários; as mulheres com filhos pequenos, os doentes
e os idosos.

“A turba lembra você de sua posição humilde e eles ficam para trás e
chamam por você. Como você está doente, eles o lembram de que você não
foi curado e ainda está em cativeiro. O êxodo significa libertação da
escravidão e você não está mais preso, pois eu dei a você sua liberdade.

“Seu Jubileu foi seu presente e você descansou em Mim e você e seus
filhos foram libertados. Agora, alguns de seus inimigos caíram porque
ficaram desanimados porque você não está mais preso a eles. Como tal,
tudo o que podem fazer agora é agarrar-se aos remanescentes.

“Erin, agora você tem mais duas batalhas restantes. Uma das batalhas
é no papel e a outra batalha é através da mediação.”

Eu: “Ainda tenho três porque não pararam”.

Deus: “O terceiro não é mais uma batalha, a menos que você não queira ser
curado. Posso restabelecer isso para sua glória ou posso removê-lo para
Minha. O que você escolhe?"

Eu: “Oh, meu Deus, cura, Pai, cura.”

Deus: rindo.

“Erin, suas expectativas são tão baixas. Quem sou Eu?"

Eu: “Então, Pai, por favor, me cure”.

Eu rapidamente espalhei meu corpo no chão em meu vestido de linho
com meu rosto para baixo. Deus riu com uma risada satisfeita.

Deus: “Está chegando, Erin, então não se preocupe. Agora termine essas
batalhas e viva livre.”

Eu: “Devo morrer livre? Vou morrer aqui?”

Deus: “Foi assim que você recebeu isso? Erin, quando você se for, aqueles
que permanecerem precisarão chamar isso de morte. Posso levá-lo até Mim
da maneira que quiser e a qualquer hora. Uma flecha fala com o arqueiro ou
um pedaço de barro fala com o oleiro e dita?”

Eu: “Tem razão, padre. Quando todos nós voltarmos para casa juntos, o
mundo vai pensar que estamos mortos. Também posso ser livre para eles. ”

Deus: “Então não se comporte como um servo escravo. Eu cuidarei de você,
Erin, e eu a libertei. Você vai jantar na Minha mesa e ter meios para viver e
cuidar de seus filhos no Meu Altar.

“Lembre-se do que eu falei do pardal, logo a neve vai embora e a
primavera estará aqui na terra das árvores. Vou te dar um encontro, se você
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quiser. Você pode pesquisar o que é isso no dia 9, uma quarta-feira em
setembro”.

Eu: “Jesus virá nesta data?”

Deus: “Erin, ainda há tempo, mas isso é significativo porque há sinais”.

Eu: “É preciso a glória de Deus para ocultar um assunto e a honra dos reis
para investigá-lo.”

Deus: “Você pode vir a Mim a qualquer momento, pois tem a chave da
Minha porta. Conforte-se de que sou seu Criador, embora a chame de amiga,
Erin. Agora, confie em Mim para completar um bom trabalho em você.

“Algumas coisas parecem desanimadoras, mas rapidamente você me
verá trabalhando e verá os Meus milagres maravilhados. Você entende o
tempo em que está, assim como entende a estação do ano e vê os sinais
nos Céus acima. Agora, console-se porque você é amado.”

Eu: “Eu te amo, Pai.”

Eu podia sentir que Ele estava satisfeito comigo e senti muito amor e
proteção. O anjo me levantou e imediatamente estávamos fora do Tribunal
de Deus. Percebi que tínhamos vindo de uma porta no lado leste do prédio.
Fiquei com o anjo e percebi que ele era incrivelmente bonito.

Anjo: “Erin, logo sua cura virá e seus inimigos logo serão removidos. Ainda
há um plano pela frente para você, pois você não se retirou para as árvores.
Deus está prestes a tirar você como uma flecha de Sua aljava para os Seus
propósitos.”

Eu: “Terei de me mudar novamente depois de me estabelecer?”

Anjo: “Não, você está na terra das árvores no Portão do Céu e sob os
cuidados dos anjos. Isso não muda, pois uma flecha pode ser reutilizada
após perfurar. Não fique no caminho de Deus. Deixe-o atirar e deixe-o
decidir quando.”

Eu: “Sim, ok, eu vou.”

Anjo: “Você será vitorioso em todas as batalhas de Deus, mas apenas
entregue cada batalha a Ele. Ele queria lembrá-lo do Salmo 45. Olhe para
Israel e ore. Estudar e orar para revelação a respeito de 9 de Setembro.
Estude a batalha de Jeosafá, que foi a batalha de Deus, e Seu presente de
vitória enquanto eu estava lá para testemunhar isso.

“Veja também como o rei tratou Joaquim depois de sua graciosa
libertação. Deus não foi o orquestrador disso? Não se esqueça de que seus
relatos sobre quem é Deus foram um presente dado a você por Deus porque
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Ele se agrada de você. Você recebeu o presente de Deus e Ele a chama de
amiga, Erin.

“Ele também lhe deu liberdade, então não viva em cativeiro porque
você se sente confortável lá. Sua cura é conforto e Deus se deleita em seu
tempo de conforto físico. Você precisará ser curado para os propósitos Dele,
embora às vezes isso não seja confortável. Alegrai-vos como santo é Aquele
que se assenta no trono para todo o sempre.”

Eu: Chorando. "Glória a Deus. Obrigada."

Só então o feitiço de pomba em minha mão afundou em minha palma
e eu me senti livre.

Obrigado, Deus, obrigado e abençoe, Pai. Eu te amo.

O sonho acabou.
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