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165 - Deus, a Menorá de Ouro e a Moeda

Recebida Domingo, 7 de junho de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 25)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por minha família e por nosso lugar seguro
aninhado nas árvores. Obrigado pela primavera, pelo ar puro e pelo canto
dos pássaros. Obrigado por me amar, apesar da minha falta de alegria em
meio à minha rotina diária.

Pai, dois dos meus filhos viajam em breve e ficarão fora por oito
semanas. Estou lutando porque devo deixá-los ir por lei para um lugar onde
sou odiado além da razão. Fui acusado de tantas coisas que nunca fiz e isso
dói.

Por favor, cure-os antes que retornem para que sejam testemunhas de
Sua grande bondade. Por favor, cure meu filho que fica aqui, pois ele está
rejeitado e abatido agora. Pai, por favor, cure minha mãe e apareça para ela.

Devo viajar logo. Talvez você possa me curar antes disso, porque
estou com dor, Pai. Meu braço esquerdo está muito fraco agora e não
consigo nem carregar uma simples bolsa ou pegar um copo d'água sem
muita dor.

Pai, outra coisa aconteceu ao nosso carro esta semana. Por quê? Agora
tenho mais dois compromissos agendados. Eu oro pela cura deste carro, pois
não quero o fardo ou a dívida de um novo ou de um velho.

Pai, como Você virá em breve, por favor, conserte o que está quebrado
para que eu não tenha preocupações antes de Você chegar. Obrigado por
nos trazer até aqui com tudo. Obrigado por seu cuidado contínuo. Eu te
amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou no caminho e à minha frente está o banco com vista para o vale
de Deus. Eu bebi pela primeira vez desta bela fonte milagrosa da rocha.
Pego a água e salpico meu rosto sete vezes. Então bebi de novo porque
estava com muita sede dessa água divina.
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Viro-me para sentar no banco e percebo que o vale está iluminado
com uma luz dourada vinda do extremo sul. Segui a luz e esperava ver o sol,
mas ri ao ver o Senhor Jesus acenando para mim.

Quando fiquei de pé, percebi que Ele ainda estava colhendo trigo. O
sol brilhava atrás dele e ao redor dele, mas do meu ponto de vista, ele é
sempre muito mais brilhante do que o sol. Meu coração pulou uma batida.

Eu: “Pai, perdoe-me por me preocupar com o meu carro. É uma coisa tão
estúpida para se preocupar, pois há uma razão para tudo o que Você faz.
Estou sendo refinado agora, mas estou tão cansado que nem consigo
imaginar viver até o meu 20.000º dia.

Quando sei que estou sob peso ou ataque espiritual, muitas vezes
sentirei o cheiro de sujeira ou poeira, mas parece que os outros não sentem
o que eu sinto. Aqui no Céu eu sinto o cheiro da fragrância de jasmim,
rosas, grama fresca e algo como pão fresco e maçãs e cheirava
maravilhosamente bem.”

Observei Jesus trabalhando com os anjos por algum tempo e percebi
que Ele era muito focado e extremamente habilidoso. Eu procurei no vale
pelo rebanho de ovelhas e eles estavam descansando abaixo da Árvore da
Vida.

Lá eu vi cores de roxo, fúcsia, azul e verde, mas o ouro era a cor
proeminente. Percebi que o anjo Uriel não estava mais lá no campo de trigo.
Então, senti uma mão em meu ombro.

Uriel: "Venha, Erin, Deus pede a sua presença agora."

Em vez de seguir Uriel imediatamente, caí de joelhos na frente do belo
vale e agradeci a Deus.

Eu: “Pai, me perdoe. Por favor, perdoe minhas reclamações. Eu quero tudo
que você tem a oferecer. Nada por minhas próprias mãos ou esforços pode
trazer glória a Você. Rezo para que meu coração permaneça firme, mas está
partido. Eu te amo, Senhor, e eu te amo, Deus Pai, Amém.”

Levantei-me e tomei um gole com as mãos em concha e me senti
revigorado. Corri para Uriel enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto.
Fiquei humilhado na semana passada e agora estou cansado. No céu, me
sinto tão vivo, mas na Terra, me sinto morto, ou devo dizer que meu corpo
está definhando.

Enquanto eu caminhava com Uriel, fiquei quieto. Chegamos ao quadro
de avisos do lado de fora da porta de Deus e havia um pingente de menorá
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de ouro de uma réplica de uma polegada. Ao lado dela havia uma bela
moeda de prata ou semelhante a uma moeda.

Ao estudá-lo, percebi que tinha entalhes intensos e um pequeno
diamante azul no centro. Hmm, isso não poderia ser uma moeda, pois era
muito ornamentado. Eu parecia ter um ótimo preço.

Havia alguns escritos em hebraico e vários caracteres que eu não
conhecia. Virei a moeda e no verso estava escrito 20.000. Então, abri um
bilhete que acompanhava esta moeda:

Erin, você tem um grande valor! 20.000 talentos em medida não se
comparam. Sua lâmpada brilha intensamente e você é uma joia na Minha
coroa! Permaneça firme de coração durante este tempo! Você é amado e
tem grande valor.

Eu estava chorando enquanto colocava o candelabro de ouro ou
amuleto de menorá e o amuleto de 20.000 moedas em minha mão direita.
Quando o fiz, eles se cravaram na minha mão. Quando a pequena menorá
de ouro começou a afundar, sete pequenas chamas acenderam-se, uma em
cada lâmpada.

Senti calor e até mesmo meu desânimo com as tempestades contínuas
foi removido de minha mente. Senti um calor ardente em meu coração e
meu coração ardia por mais de Deus. Meu coração parecia um coração em
chamas por Deus e é difícil de descrever, mas definitivamente não é o
mesmo que azia terrena.

Uriel me conduziu até a porta de Deus. Embora a chave ainda
estivesse no bolso, hoje não a usei. Em vez de me trazer para dentro da
porta, cerca de cinco passos, Uriel, em vez disso, conduziu-me ainda mais
perto da presença de Deus. Então caí de joelhos e orei.

Eu ouvi o coro de anjos cantar uma nova canção, mas ainda era
familiar, pois era sobre a glória, majestade e amor de Deus para todo o
sempre. Eu não tinha ouvido essa música antes. Havia anjos ao fundo
cantando Aleluia repetidas vezes.

A bela canção se sobrepôs e subiu mais alto, pois os coros de Deus são
a música mais incrível que eu já ouvi. Quando os anjos cantam, todo o meu
espírito fica completamente elevado. A música é tão linda que eu não quero
que nunca acabe.

Isso é sempre como o paraíso, onde eu nunca quero que essas viagens
parem. Eu nunca quero que o paraíso tenha um fim, pois me sinto
completamente viva e bem aqui. Meu corpo cansado na Terra está curado no
céu.
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Comecei a dar graças a Deus por tudo e ao mesmo tempo louvava-o
com alegria e chorava de gratidão. Meu coração estava doente como eu
realmente estava e sou um reclamante. Baixinho, sussurrei para Deus.

Eu: “Pai, por favor, me perdoe.”

Deus: “Erin, você está perdoada. Agora, o que perturba seu coração? Fale,
Erin.”

Eu: Hesitei. “Eu sinto muito por reclamar. Tenho estado confuso e chateado,
mas ainda tenho fé que Você cuidará de tudo. Estou sendo ambíguo?”

Deus: Rindo.

“Você não poderia estar aqui agora se estivesse indeciso sobre Quem
eu sou. Não, Erin, você está frustrada e está me submetendo
cuidadosamente suas palavras. Agora, diga a verdade, já que não sou um
grande Deus?”

Eu: “Minha boca pode ser a razão dos meus problemas. Eu não quero que
Você me ataque com lepra como Miriam.”

Deus: “Erin, leia a história novamente. Embora Miriam falasse a verdade a
Moisés, ela o fizera com a intenção de feri-lo e também para seu orgulho.
Isso é diferente, a menos que você esteja falando a verdade para Mim na
tentativa de me machucar?”

Eu: “Oh não, Senhor, de forma alguma. Eu apenas senti que minhas
reclamações estavam me causando problemas piores. Pai, estas últimas
semanas foram crivadas de contratempos e problemas e acredito que devo
me livrar disso.”

Deus: “Por favor, explique.”

Eu: “Eu te amo, corra atrás de Você e todos os meus pensamentos estão em
Você diariamente. Eu também prezo Você e tudo o que Você fez por mim. No
entanto, estou confuso porque Você continua permitindo que o inimigo envie
problemas, embora ele saiba que isso não me afastará de Você. O que eu fiz
para te deixar com tanta raiva de mim?

“Minha mãe está muito doente, minha saúde está ruim e meu carro
esteve na loja seis vezes nas últimas semanas. As contas médicas estão
chegando novamente e há muitas outras coisas, como o porão inundado e a
viagem médica inesperada. Quando isso vai parar? O que eu posso fazer?
Por que, Pai?"

Deus: “Obrigado por Me dizer o que se passa em seu coração, apesar do
seu medo de fazê-lo.”
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Eu: “Pai, sou filha do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Não sou um
inseto pequeno a ser esmagado sob o sapato do inimigo, mas mesmo com
minha fé devo ser pequeno, pois sei que sem muita fé é impossível agradar
a Ti. Senhor, não devo agradá-Lo agora.”

Deus: “Em quem você confia? Você está colocando sua confiança em mim
ou no homem? Eu te dei um sonho recentemente e uma palavra com isso.
Você se lembra?"

Eu: “Sim, Pai, meu sonho era com uma mulher de vinte anos atrás. Ela era
a secretária do pastor da minha igreja em Portland, mas não consigo nem
lembrar o nome dela. Eu estava fazendo check-in para ver um importante e
um dos melhores neurocirurgiões.

“Enquanto eu fazia o check-in, ao meu lado havia um conjunto de oito
por dez fotos brilhantes. As fotos eram fotos dessa mulher mutilada,
restaurada por médicos humanos. Cada foto representava etapas de seus
procedimentos do início ao resultado final. ”

Deus: “Qual foi o resultado final, Erin?”

Eu: “Ah, foi horrível. Enquanto ela viveu, ela parecia ainda mais desfigurada,
com cicatrizes e mutiladas do que quando ela estava sob os cuidados deles.”

Deus: "Então, pelas mãos e meios do homem e pelo poder de grandes
médicos terrestres, ela ainda não era melhor do que antes?"

Eu: “Sim, então os médicos vieram e se gabaram dos milagres relativos aos
procedimentos dela.”

Deus: “Qual foi a razão deste sonho?”

Eu: “Não estou totalmente certo, mas sei que é melhor para Você ser Deus
do que um homem brincar de Deus.”

Fiquei quieto e mantive minha cabeça baixa, embora tivesse muito a
dizer.

Deus: "Erin, fale a verdade."

Eu: “Pai, não sinto o antebraço esquerdo. Minha mãe precisa de uma
transfusão de sangue e está morrendo. Tenho amigos que não conseguem
andar. Por favor, Pai, está dizendo que não devemos confiar nos médicos que
o Senhor nos envia? Ajude-me a entender.”

Deus: “Erin, você está perdendo o Meu ponto porque deve continuar a viver,
mas deixe-Me ser o seu médico para que tudo em você seja perfeito. Não
desanime quando vierem as provações e não perca a coragem durante as
provações. Estes são permitidos para que não falte nada de bom.
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“Confiar na reação ou no desempenho do homem só pode resultar em
maus esforços humanos. Quem é o melhor construtor da sua casa? Quem é
a sua pedra angular? Onde estão seus alicerces?”

Eu: “Pai, por favor, perdoe-me se confiei em homens, médicos ou mecânicos
em vez de Ti. Achei que você os tivesse enviado?"

Deus: “Você pediu cura para você e seu carro. Eu conheço suas lutas e suas
preocupações, mas há mais. Você tem medo do tempo. Cada dia para você é
visto como mais um dia perdido e um dia que você não pode voltar e você
está congelado. No entanto, e quanto aos seus sonhos, Erin? Por que você
não está preocupado com isso e com seu ministério?”

Eu: “Pai, o ministério e os sonhos são 100% seus. Esses sonhos não são
meus e isso é tudo você. Eu sei que você fará tudo de acordo com seus
planos e não meus esforços.”

Deus: “Então, se o seu ministério e os seus sonhos são meus, o que você é
para mim?”

Eu: Chorando. “Eu sou Tua e sou uma filha do Rei.”

Deus: “Então, Erin, viva livre e permita-Me ser sua Divindade, pois tenho
planos para curá-la e prosperá-la. Você passou quarenta dias de provas,
uma após a outra, e, sem perceber, as suportou.

“No entanto, um novo grupo de quarenta começou. Os primeiros
quarenta foram para lhe dar um coração firme, mas este quarenta foi
enviado para testar seu amor duradouro e paciência. Logo depois disso, sua
cura virá.”

Eu: Chorando. “Quer dizer que isso vai ficar ainda mais difícil? Oh não, Pai,
por quê? Achei que todas as minhas provações tivessem acabado?”

Deus: “Erin, você foi libertada de seus inimigos do deserto para sua Terra
Prometida. Você achou que sua Terra Prometida seria sem testes? O que
você aprende com eles e por que eu os envio?”

Eu: Eu fui rápido em dar uma resposta. "Eu não faço ideia! Perdoe-me, mas
acreditei que o Senhor nos entregou a um lugar sagrado, livre de meus
inimigos. Posso aprender com os testes nos quais Você permite e agora
estou aprendendo a amar através dos problemas.

“Estou aprendendo a suportar a tragédia e a continuar enfrentando a
dor. Estou aprendendo a ouvir Sua voz mansa e delicada quando meus
problemas gritam comigo. Aprendi a confiar em você.
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“Eu não tenho nenhuma renda, mas você nos sustentou. No minuto
em que sou atingido por más notícias, Você termina com boas notícias.
Houve uma série de pequenos testes intensos.”

Deus: “Você está lidando com fé e oração. Você demorou a se irritar e sua
língua fala a verdade em amor e não em condenação. Erin, eu sei que você
está chateada e eu sei que você chorou."

Eu: “A tua palavra diz que o poder da vida e da morte está nas nossas
línguas e basicamente seremos obrigados a comer as nossas palavras se não
forem testadas (Provérbios 18:21). Jesus disse que é por nossas palavras
que seremos absolvidos e por nossas palavras seremos condenados
(Mateus 12:37).

“Pai, escolhi a seguinte Palavra porque às vezes temo a minha língua,
na verdade muitas vezes: 'Que estas palavras da minha boca e a meditação
do meu coração sejam agradáveis   aos teus olhos, Senhor minha rocha e
meu redentor' (Salmos 19:14)”.

Deus: “Erin, como Josué, sua fé irá movê-la para as Minhas promessas.
Josué superou seus testes e obstáculos à sua frente e tomou posse da Terra
Prometida. Neste caso, agora sua Terra Prometida são as promessas que fiz
a você. Lembre-se de Jericho. Você pode derreter de medo ao ver as
paredes impossíveis colocadas diante de você ou pode ter fé que Eu sou
quem Eu digo que Eu sou.”

Eu: “Pai, Josué era saudável, estava em forma e era jovem, mas quem sou
eu?”

Deus: “Eu te chamei ou te desqualifiquei? Erin, arrependa-se."

Eu: “Por favor, me perdoe, Pai. Lamento não me sentir feliz com mais
quarenta dias de punição. Pai, eu Te entrego minha vida e dedico tudo o que
tenho a Ti para os Teus propósitos. Não entendo totalmente tudo isso, mas
pela fé irei prosseguir.

“Quando eu não for perfeito, como estou certo de que não serei, vou
precisar de Ti, Pai, por favor, tem misericórdia de mim. Lembre-se em
Números 14:18-19: 'O Senhor é lento para a cólera e cheio de amor, que
perdoa a iniqüidade, a transgressão...'

“Pardon a iniqüidade de mim e os meus filhos, eu oro, de acordo com
a grandeza da sua misericórdia, assim como Você nos perdoou até agora.”

Deus: Rindo.

“Feito, Erin, mas este ainda não será um momento fácil para você.
Você recebeu o candelabro para ser uma luz da verdade para os outros. Você
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é uma luz na verdade para os outros e uma luz no mundo. Este também é
um novo presente de revelação e verdade para você.

“Este candelabro é feito de ouro batido e é de grande valor. A moeda
simboliza o seu grande valor para mim. Seus talentos são de grande valor e
você recebeu muito cuidado porque Me busca.

“Seu martelar e sua dor o tornaram mais parecido com Jesus, Meu
Filho. Jesus foi tentado após quarenta dias no deserto antes de Seu tempo
de ministério. Mostre-me onde está escrito que o Filho de Deus estava livre
de problemas?

“Erin, quarenta anos é uma série de testes, preparação e liderança e o
surgimento de algo novo. Este é um padrão. Lembre-se de que sou o mesmo
ontem, hoje e amanhã.”

Eu: “Perdoe-me, Pai; mas eu tenho uma pergunta para você.”

Deus: “Sim, fale.”

Eu: “Jesus foi tentado durante os quarenta dias ou logo depois?”

Deus: “Essa pergunta é boa. Quando você jejua sem comida, com o que
Satanás testa você?”

Eu: Sorrindo. "Comida."

Deus: “Quando você está fraco e sem comida, o que lhe falta?”

Eu: “A capacidade de fazer qualquer coisa por conta própria.”

Deus: “Então, sabendo que você passou nesses dois testes e Me agradou, o
que o inimigo faz?”

Eu: “O inimigo oferece todos os tipos de promessas para fazer você correr
atrás dele em busca de outros deuses, removendo assim o favor que você
acabou de dar.”

Deus: “Muito bom. Agora, realmente importa se isso acontecer durante os
quarenta dias ou logo depois? ”

Eu: “Acho que não, mas acho que seria mais difícil durar quarenta dias se o
inimigo estivesse falando com você sobre comida”.

Deus: “Na verdade, é difícil de qualquer maneira e não deveria importar, a
menos que Jesus corresse o risco de cair. Ele não era. Os testes são feitos
para provar o seu amor e resistência e isso é uma coisa boa.”

Eu: “Não estou animado para mais testes, mas oro por Sua mão protetora
sobre mim. Por favor, proteja-me, pai, e mantenha-me seguro. Por favor,
mantenha meu coração firme e meu amor sempre duradouro. Evite que
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meus pés tropecem. Agradeço-te, Senhor Deus, por nunca desistir de mim.
Eu amo Você."

Deus: "Eu também te amo, Erin."

Uriel me conduziu para fora da porta dourada.

Uriel: “Lembre-se, Erin, de estudar o número quarenta como Ele pede. Veja
também os testes, provas e cinquenta dias. Você vai terminar em breve,
então não se preocupe. Deus providenciou todas as suas necessidades com
antecedência, pois você é a filha do rei.”

O sonho acabou.
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