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157 - Deus, Liberdade, a Taça e o Anel-Sinete

Recebido sábado, 28 de março de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 17)

Comunhão

Liberdade !!!!!!

Querido Pai,

Obrigado, obrigado, obrigado! Suas promessas são maravilhosas e
verdadeiras e Você é digno de ser elogiado. Nós te amamos muito. Ontem à
noite, às 20h30, fui libertado do meu maior inimigo. Obrigada! Não me
ocorreu exatamente o que Você fez por nós até esta manhã. Lágrimas…

Obrigado, porque meu último inimigo está agora no papel e isso estará
concluído na próxima semana e então o fardo das perseguições do meu
inimigo terá terminado. Durante o jejum, meus filhos e eu passamos por
uma guerra total, começando com uma enchente na garagem onde fica
nosso depósito. Apenas uma caixa foi afetada e era a caixa com minhas
roupas mais valiosas.

Eu ri porque não precisava mais dessas roupas chiques, mas é como
se o inimigo me acertasse onde dói. Felizmente, não preciso mais de 'roupas
de grife', pois não posso trabalhar até estar curado.

Houve várias tentativas de impedir nosso jejum e atacar meus filhos
também, então, obrigado pela força sobrenatural, Senhor. Obrigado por
encerrar as atribuições e fortalezas que nos prendem aqui na Terra. Agora,
Senhor Deus, eu posso voar e posso voar alto como uma águia.

Apenas uma semana antes disso, pensei que Você tinha me esquecido.
Eu pensei que tinha sido tirado de nosso lugar deserto para um lugar onde o
sangramento de nossas feridas de batalha continuaria. No entanto, vi Você
fechar portas que não podia fechar e abrir portas que não tinha capacidade
de abrir porque só Você, Pai, tinha as chaves. Agora que recebi um grande
presente, obrigado.

Jesus: “Erin, sobe.”
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Estou imediatamente no quadro de avisos florestais na montanha de
Deus. À minha esquerda está a porta de ouro e diante de mim, no quadro,
estava o amuleto de uma taça de ouro. Ao lado deste amuleto estava um
anel de sinete para selos de cera necessários para a assinatura do contrato.

Peguei o pingente da xícara e era lindo e intrincadamente gravado em
uma escala impossivelmente pequena em detalhes. Percebi que o anel de
sinete tinha uma nota com ele e, assim que fui pegá-lo, a bela xícara foi
direto para a palma da minha mão e desapareceu.

Em um instante, eu dei uma olhada em todo o meu sofrimento no
passado, mas as últimas impressões foram de mim bebendo de um copo de
comunhão com o Senhor. O anel com sinete era lindo, feminino e cravejado
de pedras de berilo. Coloquei o anel no dedo anular da minha mão esquerda
e ele se encaixou perfeitamente.

Eu: Enquanto eu olhava para a beleza deste anel e comecei a chorar por um
momento, de repente entrei em pânico. “Oh pai, e se isso não fosse para eu
colocar no meu dedo. Lamento não ter esperado para ler a nota.”

Tentei remover o anel, mas não saiu. Então abri o bilhete:

Erin, Cântico de Salomão é para você. Você é como um anel de sinete no
Meu braço. Seu nome está selado no Meu coração e o Meu no seu (Cântico
de Salomão 8:6). Os escravos não usam anéis de sinete!

Você é livre!

Amor, Deus,

Eu estava chorando porque esse anel era para eu usar. Eu também
estava pronto para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, então
me virei para a porta, tirei a chave do meu vestido de linho e abri a porta.
Mais uma vez, a luz estava tão forte que era difícil contemplar.

Talvez fosse a luz ou a magnitude do que o Senhor acabara de fazer
por mim, mas meus olhos se encheram de lágrimas, meus joelhos se
dobraram e caí no chão. O anjo do Senhor veio esfregar pomada em meus
olhos, mas eu ainda não conseguia ver a glória de Deus.

Deus: “Estou feliz por você ter vindo, Erin. Como você está?"

Eu sorri porque sabia que Ele já sabia como eu era.

Eu: “Estou agradecido, Deus. Obrigado por nos entregar. Obrigada."

Eu senti minha boca deixar escapar isso como se a verdade fosse
derramada. Isso é muito difícil de descrever.
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Deus: “Eu sei que você não entendeu tudo que eu permiti, mas há uma
razão pela qual eu não queria mais você preso por seus inimigos
financeiramente.”

Eu: “Sim, mas por que, Senhor Deus? Eles deveriam ter me compensado
ou, no caso dos meus filhos, deveriam ter o apoio do pai.”

Deus: “Erin, o dinheiro pode ser 'um pouco' na boca de um cavalo e freio e
peças da coroa não são o que eu quero que você vista. Um cavalo não está
sujeito às rédeas do cavaleiro?”

Eu: “Eu não sei muito sobre cavalos, mas eu diria que isso não parece bom.
Eu prefiro montar o cavalo do que ser o cavalo.”

Deus: “Eu sei que você ficou muito desapontado com o que você pensava
serem contratempos em seu caminho, mas não foram. Eles eram paredes
para sua liberdade como os gigantes são paredes que clamam e insultam
você. Agora você tem uma pequena parede em seu caminho, a qual poderá
pular e, então, estará completamente acabado e livre para ser usado em
meus propósitos.”

Eu: “Mas ..." Hesitei por um momento…”

Deus: “Fala.”

Eu: “Perdoe-me, Pai, porque não quero dizer com falta de fé ou ingrato, mas
o que será de nós? Ainda não estou curado, então como irei providenciar?”

Deus: "Erin, você usa o Meu selo quando segura o Meu braço. Você não é
minha filha e a noiva de um rei? Se você não é mais um escravo, está livre.
Você não permanecerá aleijado e amarrado à sua esteira de esmola. Você se
lembra do que eu disse para você se levantar e pegar sua esteira?"

Eu:“ Sim, Pai.”

Deus: “Devo enviar mais provas para que você conheça quem eu ainda
sou?”

Eu: Chorando. "Oh não, pai, por favor, não mais."

Deus: "Então quem sou eu, Erin?"

Eu: "Pai, Você é o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Você é o Autor da
minha história e o amante da minha alma. Você determina os dias da minha
vida e Você até conhece os cabelos da minha cabeça. Eu desculpe por
questionar.”

Deus: "Erin, tenho planos para você. Agora, confie em Mim para concluir um
bom trabalho."
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Nesse momento, o anjo apareceu com um grande pedaço de barro.

Deus: "O barro está posto diante de ti. Agora vamos começar por me dar o
seu selo de que me permitirá trabalhar."

Eu: “Pai, mas o barro precisa ser queimado continuamente.”

Deus: Explodindo em uma gargalhada estrondosa. "Oh Erin, você já bebeu
do cálice do sofrimento. Gostaria de sua permissão para Eu terminar
terminar a Minha cerâmica, Meu vaso em você. Você pode fazer isso? Você
pode deixar Eu terminar?”

Sentei-me por um momento a olhar para o barro na mão do anjo.
Estendi a mão com o meu anel de sinete e estampei o barro com a
impressão de um contrato.

Eu: “Tu és o dono do barro e do anel, Pai, e Você também é meu Criador.
Não tenho caneta aqui para assinar um contrato ou mesmo um par de
sapatos para entregar-lhe um. Eu só tenho o que está comigo.”

Deus: Risada satisfeita.

“Muito bem. Estou muito feliz em você e em breve terminarei um bom
trabalho em você e você testemunhará a Minha bondade, mas você ainda
será odiado pelos filhos da impiedade. Não tema e não tenha medo. Vou
abraçá-lo.

Me permita carregá-la na Minha aljava e usá-la quando Eu a chamar."

Eu: “Então, eu sou como uma flecha?”

Deus: "Volte para o roteiro gravado. Você não é uma flecha qualquer. Confie
em Mim, Erin. Pois você é amada."

Eu: “Deus, Tu me deu sinal após sinal de que você está aqui para pensar de
forma diferente desonraria tudo o que tem feito por nós. Você removeu eu e
meus filhos por um milagre no dia 23 de Agosto apenas como você disse que
faria. Você removeu a perseguição de nossos inimigos no dia 27 de Março. O
último inimigo perseguiu com papéis e então eu descansava e esperava por
você.”

Deus: "Erin, as coisas acontecerão mais cedo do que você espera e a
recompensa pelo seu problema não será demorada. Você não sofrerá
vergonha. Agora você está pronta para começar?"

Eu: “Começar?”

Deus: “Sim, agora que você não está mais distraído”.
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Eu: Sorrindo. “Tem razão, padre, estou livre. Por favor, me dê alguns dias
para absorver tudo isso, pois ainda estou em estado de choque.”

Deus: “Absorva rapidamente, Erin, pois é hora de voar alto e rugir. Você é
amado."

Eu: “Eu te amo, Pai.”

Deus: “E Eu te amo, filha. Agora caminhe um pouco sem freio e desfrute da
liberdade. Erin, use suas pernas."

Ele estava rindo com um som alegre.

Eu: “Ok, obrigado.”

Deus: "Você é muito bem-vinda."

O anjo me trouxe para fora da porta e eu acenei para Ele em
agradecimento.

Anjo: “Erin, lembre-se do Salmos 45. Você também usa um anel de sinete
e este é Dele como um presente especial para você. Ele está muito satisfeito
por você ter feito exatamente o que Ele instruiu, então agora tenha fé, pois
o seu cálice do sofrimento é agora o seu cálice da comunhão com Deus.

“Ele abriu portas para você. Quando uma porta se abrir, passe por ela,
pois esta é a sabedoria divina. Lembre-se de que poucos entram pelo portão
estreito e poucos o encontram.”

Eu: “Tenho uma pergunta.”

Anjo: “Sim, prossiga.”

Eu: “Por que esses amuletos ou relíquias?”

Anjo: “Eles são apenas enfeites ou adornos de jóias, mas são para você
lembrar que aprendeu a amar a Deus e a amar os outros, incluindo a si
mesmo. Você suportou muito sofrimento e seu coração ainda é como barro
para Deus moldar e modelar. Você prefere tê-los como joias para se
lamentar ou prefere absorver o significado por trás do símbolo?”

Eu: Chorando. “É claro que eu preferia que eles se tornassem parte de mim
do que fora de mim no meu pulso ou colar. Eles são inúteis lá, mas
inestimáveis   em meu coração.”

Anjo: “Então, Erin, continue seu curso e desfrute de caminhar em liberdade
e na verdade. A justiça prevalecerá e a recompensa virá com Deus, então
não se preocupe.”

Eu: “Obrigado.”
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Anjo: “Não me agradeça, mas agradeça a Deus porque você foi libertado da
prisão e Ele tinha a chave. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor. ”

O anjo se virou e voltou pela porta.

O sonho acabou.

Deus me deu uma palavra pessoal em 11 de Fevereiro de 2015 e
contou-me que, não importa o que, eu não deve voltar para baixo durante
as negociações sobre uma questão específica durante a mediação. Apesar de
querer recuar, ao invés disso, mantive minha posição. Esta é uma boa e
sólida sabedoria e uma forte ordem direta e definida de Deus.

Ao fazer isso, meu inimigo teve que confessar um descuido ou
'mentira' ou blefe para o juiz. O juiz então fez meu inimigo desistir e ceder.
Embora não tenha obtido o que havia pedido, recebi mais do que isso, pois
recebi algo inesperado porque me levantei. Louve a Deus porque meu
principal inimigo está amarrado e meus filhos e eu estamos livres.
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