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166 - Deus, a Pomba e o Lírio

Recebido Quarta-feira, 24 de junho de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 26)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia neste campo de batalha da vida. Estes
últimos dias foram marcados por perdas, pesar e tristeza indescritível.
Justamente quando penso que a vida deveria parar por um momento e nos
dar tempo para nos reagrupar, descansar e aos poucos nos acostumar com
uma mudança de direção, a vida continua, o sol se põe, a escuridão cai e o
sol nasce novamente.

Um dos meus filhos disse: 'Ontem é história, amanhã é um mistério e
hoje é um presente, por isso é chamado de presente.' Quando um dos meus
meninos era muito jovem, ele memorizou isso de um filme e ficou com ele.

Meu coração está sofrendo desde a última semana, e mesmo antes,
pois tenho lidado com tantos problemas profundamente pessoais. Essas
foram as coisas que eu coloquei em uma prateleira orando por Rapture antes
de lidar com muito disso.

Porém, Deus é infinitamente sábio e está exigindo que eu termine
bem. Para que eu alivie meus fardos, Ele exige que eu entregue a Ele todas
as coisas que pesam em meu coração. Quando meu coração está pesado,
meus ombros cedem sob o peso da gravidade da pressão e da tristeza.

Coisas ao meu redor que eu ignorei por falta de tempo de repente vêm
à tona. Deus está chamando e eu pisei nas águas em uma tempestade
tumultuada. Vejo Jesus e desejo correr para Ele, mas desejo correr de volta
para o barco.

O barco representa um lugar familiar. Embora não seja totalmente
viável em uma tempestade em alto mar, já estive lá antes. Ver Jesus na
água, chamando por mim, bem, Ele é o desejo do meu coração, mas há um
oceano entre nós e o oceano é um presságio.

Meu self começa a negociar o sentido mundano em mim. O eu é o
mesmo que a carne, exceto que a carne contém a letra 'h'. Eu considero o
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eu e a carne como sendo do inimigo e os dois parecem trabalhar em
uníssono.

Nestes quarenta dias finais, devo remover as porções finais que me
sobrecarregam e causam desejos carnais. É como voltar a um território
familiar ou ao barco. Para correr ou andar sobre as águas, Jesus deve ser a
única coisa em que nossos olhos estão fixos.

Com meus olhos apenas Nele, o oceano não existe e a tempestade é
apenas uma brisa. Meu coração desmaia ao ver Seus braços estendidos
querendo me receber. Jesus me ama e não apenas a mim. Ele está lá no
mesmo lugar onde você está para recebê-lo. Pai, perdoe-me e perdoe meu
foco no barco em vez de confiar em Ti.

Minha mãe está muito doente e não está se curando. Ela se agarra à
vida e sinto medo em sua voz. Lembrei-me de quando não entendia a morte
e acordava em pânico sufocante durante o sono. Tive uma sensação horrível
de pavor e medo.

Agarrei-me à vida e segurei cada respiração. No entanto, quando meu
coração parou na sexta-feira, 21 de Março de 2008, eu nunca vi isso
acontecer e em um segundo eu estava fora. O pânico que senti foi o medo
do desconhecido e talvez a morte fosse o oceano. Você estendeu a mão e
me trouxe para um lugar seguro.

Pai, por favor, reconcilie minha mãe para que ela tenha paz. Sua
respiração está difícil e logo terei de viajar. Rezo para que seja antes que ela
não esteja mais aqui. Um bom amigo meu morreu recentemente e agora
está contigo, Senhor. Esta é uma sinfonia difícil e agridoce em meu coração.
Senhor, como faço para conciliar esta vida?

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou no vale de Beracah hoje, no jardim da frente de meu Lar
Celestial. Eu vejo a Cidade de Deus, a Cidade Dourada, ao leste. Ao norte da
minha propriedade existem muitas propriedades muito mais grandiosas do
que a minha.

Devo notar que não tenho inveja, pois Deus construiu o lugar perfeito
para mim. Na verdade, meu Lar foi preparado perfeitamente com os desejos
do meu coração. Então, sabendo disso, Ele pegou meus desejos e
acrescentou presentes para mostrar Seu deleite por Seu desígnio.

Ele incluiu coisas que eu nunca imaginei, bem como incluiu pequenas
coisas de quando eu era criança e se lembrava delas. Ele criou e projetou
um lugar para mim no qual eu nunca poderia esquecer o quanto Ele me
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amava. Ele tornou cada detalhe perfeito e comissionou artesãos, artesãos e
anjos para construir sua casa para mim.

Meu coração está tão dominado pela glória de Deus e Seu amor é tão
profundo. O céu é tão encantador, tão bonito e misterioso. Devemos adorar
a Deus em tudo o que fazemos e em tudo que vemos, sentimos,
experimentamos, cheiramos e até ouvimos. Tudo está nos chamando para
adorar continuamente a Deus.

Há um lago de estilo mediterrâneo e propriedades ao seu redor. A
água é azul-celeste, azul e verde-azulado profundo. Há veleiros na água e
colinas de vinhedos. Eu vi que uma festa enorme está sendo planejada e há
belas videiras floridas perfumadas e mesas enormes com lençóis brancos.

Quase parecia um casamento, mas não tenho certeza. Então eu vi
muitos, muitos convidados chegando e eles estavam celebrando e dançando.
Eu ouvi algo parecido com a música Calypso, mas era uma versão celestial.
Eu vejo os convidados de repente em atenção quando a música para.

Um shofar tocou três vezes e depois silêncio. Ele soprou novamente
três vezes, seguido por uma pausa. Após a pausa, houve aplausos como
nada que eu já tivesse ouvido. Eu vi alguém chegar e percebi que essa
pessoa chegou com Jesus. Os dois olharam para mim, acenaram e sorriram
e me perguntei se esse poderia ser meu amigo que morreu recentemente.

Acenei de volta, mas sabia que não havia sido convidado para essa
festa. Eu vi fogos de artifício e dança. Vi Jesus muito feliz e abraçando os
convidados. Todos estavam vestidos com vários estilos de roupas, mas todo
o material era de linho branco. Só então senti uma mão em meu ombro. Eu
me virei e era Uriel.

Uriel: “O Rei pede sua presença, Erin.”

Eu: “Mas eu quero ir à festa.”

Uriel: “Erin, você não conversa com aqueles que você conhece que
morreram.”

Eu: Chorando. "Sim eu conheço."

Uriel: "Venha, Erin."

Eu me virei e segurei sua mão e estávamos instantaneamente na
frente da porta dourada de Deus. Olhei para o quadro florestal e havia dois
amuletos ou relíquias de ouro. Um dos amuletos era uma pomba e o outro
era um lírio. Houve uma nota. Peguei a nota e abri. Chorei com o que dizia o
bilhete:

Por Erin, Meu Amor...
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Pois eis que o inverno passou, a chuva acabou e passou.

As flores já apareceram na terra;

Chegou a hora de podar as vinhas e a voz

da rola já se fez ouvir em nossa terra.

A figueira amadureceu seus figos e as vinhas em flor

exalam sua fragrância. Levante-se, minha querida,

minha linda, e venha.

(Cântico de Salomão 2: 11-13)

Reconheci esse versículo e chorei enquanto ações de graças e amor
enchiam meu coração. Peguei o pequeno lírio dourado e a pomba e eles
desapareceram na palma da minha mão. Estendi a mão para sentir a chave
em meu bolso, mas Uriel chamou minha atenção para a porta aberta de
Deus.

A luz estava tão forte que mantive minha cabeça baixa e meus olhos
fechados. Uriel me trouxe para mais perto de Deus do que nunca. Em certo
ponto, meus joelhos começaram a dobrar e eu podia sentir meu desejo
corporal de se curvar a Deus.

Quando senti Uriel colocar um pouco de pomada em meus olhos, ouvi
um coro glorioso de anjos e foi tão lindo. Cada grupo de anjos cantou em
camadas e cada verso subiu mais alto. Senti meu coração subindo com a
música enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu chorava
sob o poder e a glória de Deus. Eu O louvei na minha linguagem do Espírito
Santo e pude entender.

Eu: “Toda a glória seja dada a Ti, Deus. Você é o começo e o fim. Você sabe
o número de dias de cada homem. Você conhece os planos para nós. Nossos
nomes estão gravados na palma da Sua mão.

“Deus, tu és glorioso e belo em majestade e não há Deus diante de ti.
Você é o começo e o fim e o Alfa e o Ômega. Você é poderoso em força e
cheio de amor. Quão grandes são as tuas obras, Pai. Eu amo Você." Eu
chorei e adorei.

Deus: "Erin, chegue mais perto."

Uriel me colocou de pé e me aproximou cerca de 20 passos. Eu ainda
não conseguia ver Deus, apenas um halo de esmeralda e ouro. Eu vi anjos
ao redor Dele, mas não pude ver nenhuma parte Dele. Eu só podia ouvir Sua
voz.
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Deus: "Erin, o que a incomoda?"

Eu: Eu estava tendo dificuldade para mover meus lábios. “Pai, estou ao
mesmo tempo feliz e triste e ao mesmo tempo contente e inquieto. Como
isso pode ser? Eu sou doido?”

Deus: Rindo.

“Não, Erin. Você ama seus filhos sem condições, mas às vezes odeia o
que eles fazem. Isso não é duvidoso, pois um homem ambíguo é aquele que
serve a dois opostos. Um homem não pode servir a Mim e ao governante do
mundo como você deve ter apenas um Deus diante de você e então você
não deve renunciar. Se você Me servir, então não volte atrás.”

Eu: “Gosta de mim com o barco?”

Deus: “Sim, é uma boa analogia. Isso o levaria para as profundezas do
oceano, no fundo de um mar profundo, ou de volta ao barco.”

Eu: “Pai, por que tornar o barco tão confortável e tão difícil correr para
Jesus?”

Deus: “O barco não era um iate, Erin, mas o barco era familiar. É difícil
seguir-Me, mesmo quando você me conhece como me conhece. O problema
é que a vida fica entre nós.”

Eu: “Sinto muito, Pai. Embora não esteja em um campo de batalha físico,
estou travando uma guerra. Ataque após ataque começa a me desgastar e
estou exausto.”

Deus: “Erin, esta é uma das maiores armas do inimigo. Lembre-se de
dardos de fogo. Agora, quero que você imagine dois acampamentos em cada
lado de um vale, onde vales são onde ocorreram muitas batalhas. Às vezes,
dias se passam antes que o inimigo avance, pois é um jogo de espera.

“Normalmente para desanimar, o inimigo envia dardos inflamados
várias vezes, especialmente durante o sono, para que as tropas nunca
tenham descanso suficiente. Finalmente, depois de muitos dias e em uma
hora desconhecida, o inimigo avança. Agora você está cansado, esgotado e
sem olhar para a vitória, apenas escape.”

Eu: “Nunca pensei nisso dessa forma. Hmm, então o inimigo está me
cansando. Mas Pai, por que permitir isso?"

Deus: “Eu entendo suas preocupações, mas você não pode esperar vencer
essas batalhas se carregar todos esses fardos. Seu amigo foi chamado de
Lar e agora ele está livre de fardos e de suas correntes.

“Ele foi trazido aqui com um propósito e logo você vai entender. Nesse
ínterim, alegre-se e continue a elogiar em seus lábios, pois isso desanima
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seu inimigo quando ele avança. O inimigo busca mentir, matar e destruir
você e sua família.”

Eu: “Pai, as coisas não vão melhorar se você simplesmente removê-lo?”

Deus: Rindo.

"Sim e não. Erin, em breve ele será removido, mas enquanto isso ele
usa essas armas contra você, pois seus testes, provações e tentações são
permitidos.

“Erin, você deve se levantar em vitória contra os esquemas do inimigo.
Você deve reconhecer suas estratégias e interromper seus avanços. Suas
orações, louvor e adoração valem muito, então continue. Fixe seus olhos em
mim. Erin, há outra coisa. Falar."

Eu: “Pai, preciso de ajuda porque não posso fazer isso sozinho e estou com
medo. Sinto-me temporariamente abandonado por Você e preciso da Sua
misericórdia. O tempo não está do meu lado e meu corpo e minha saúde me
desafiam. Por favor, Pai, por favor.”

Deus: “Erin, tenho ouvido seus gritos e digo sim ao que você procura. Agora
não é se, mas quando. Por que você é atacado pelo inimigo? Por que ele
procura cansar você? Eu sei, Erin, é porque você está na Minha Montanha e
na Minha Corte ajoelhada diante de Mim.

“Seu coração ainda Me busca e me ama e um dia você terá o que
esperava e verá o que não viu. Erin, a Palavra permite que você veja as
coisas não visíveis. Você está inquieto porque viu o que está por vir e eu o
levei a lugares que você não tinha ideia para onde eu o estava levando.

“Você está aqui pela fé. Agora, você acha que coloquei esperança, fé e
amor em você apenas para destruí-lo? Eu digo a você, eu não tenho.
Lembre-se de que Meu tempo é bom e não vou deixar você sofrer
desnecessariamente. Não vou deixar o inimigo desanimá-lo e esmagá-lo.”

Eu: “Oh, por favor, me perdoe, Pai, eu não queria duvidar dos Seus planos,
mas na Terra minha vida diária é dolorosa e eu choro tanto quanto rio. Por
favor, mostre Seu amor por mim. A dor me faz perder o foco em Você e
preciso de ajuda.”

Deus: “Erin, você está perdoada. Cada vez que você vem a Mim, você não
sabe para onde Eu o levarei, o que direi ou o que farei, mas você ainda vem.
Você vem com ousadia e alegria, embora eu sinta medo e tristeza sobre
você. Você confiou em Mim e não vou decepcioná-lo. Todas as coisas não
são iguais. Para alguns eu dou apenas um pouco, para alguns eu dou o que
é esperado e ainda outros infinitamente mais.”
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Eu: “Você quer dizer provações ou bênçãos?”

Deus: risada estrondosa.

“Bem, pode ser ambos no seu caso, mas para aqueles que recebem
muito, então ainda mais é esperado.”

Eu: “Estou esgotado, Pai.”

Deus: “Erin, muitos homens estiveram antes de Mim onde você está com a
mesma declaração. Eu entendo isso.”

Eu: Chorando. “Você é meu Hayah, meu pai e meu melhor amigo, mas,
sinto muito, Deus, estou cansado. Estou me preparando para voltar para
Casa também, mas não quero partir antes do Arrebatamento. Eu não quero
deixar minha família.”

Deus: “Erin, ouvi seus gritos e não me esqueci de você. Leia a carta de
amor que te dei e lembre-se do seu lugar. Será difícil antes de melhorar, mas
você logo se alegrará. Você pode continuar?”

Eu: “Sim, Pai, até que Você envie Jesus ou me chame de Casa, eu
continuarei.”

Deus: “Eu te darei força e logo você terá cura. Anjos virão trazendo
presentes e o riso substituirá suas lágrimas. A alegria virá pela manhã, não
muito mais, Minha pomba.”

Eu: “Eu te amo, Pai.”

Deus: "Eu te amo filha."

Uriel me trouxe para fora da porta de Deus e a música desapareceu.

Uriel: “Erin, as coisas vão ser difíceis. Deus lhe dará um aviso prévio para
que você não seja pego de surpresa.”

Eu: “Ele tem feito isso desde fevereiro de 2015.”

Uriel: “Vai ficar ainda mais claro porque há muitas coisas escondidas que
você não conhece. Você deve confiar em Deus para todas as coisas. Não se
preocupe."

Eu: “Como você pode dizer isso? Eu sou humano, então a preocupação me
ajuda para que eu não seja pego desprevenido.”

Uriel: “Isso não está na Palavra, Erin. A preocupação não acrescenta nada,
mas deixa seu coração e corpo doentes. Não adiciona um único dia.
Substitua-o por louvor, oração e adoração. Esta é uma chave que remove o
descontentamento. Você não pode se contentar quando está em guerra. Os
anjos foram designados para ajudar. Por favor, escreva esta carta e guarde-a
no seu coração.”
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Eu: “Estou de luto. Como faço para reconciliar? Você e Deus parecem tão
relaxados.”

Uriel: “Erin, o céu se alegra quando um santo é chamado de Lar. Ele então
foi removido das trevas e agora está seguro na luz. Há alegria aqui. A Terra
é composta de luz em santos. Quando uma vela se apaga, a chama se
apaga.

“Seu amigo se alegra aqui. Os anjos são enviados para confortar os
que estão sofrendo. Logo todos estarão reconciliados. Anime-se e
concentre-se em Deus, não no barco ou no oceano escuro. Fixe seus olhos
no Senhor. Você é amado, então alegre-se.

O sonho acabou.
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