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173 - Deus, a Colheita e o Número 7

Recebido no domingo, 30 de agosto de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 33)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por nos amar e por minha família. Por
favor, pai, abençoe minha mãe e dê-lhe conforto durante sua doença.
Senhor, ela é fraca, frágil e sofredora, então, por favor, encontre-a onde ela
está. Agradeço meus irmãos e sua ajuda.

Senhor, se vou voar para vê-la em breve, por favor, crie uma maneira
de fazermos isso. Não tenho certeza de como isso vai acontecer, mas oro
para que a Tua Vontade seja feita. Senhor, pela primeira vez em muito
tempo, estou com medo. Sei que isso irrita as pessoas porque pensam que
nunca devo ter medo e que, depois de tudo o que Você fez, nunca mais devo
temer.

Gostaria de ser como as pessoas querem e não ter medo, mas depois
de anos aprendendo padrões e porque o pior sempre me aconteceu, às
vezes não consigo evitar o medo. Preciso ser sincero com Você, Senhor, mas
agora que meus pais logo partirão, me sinto sozinha.

Sim, tive uma infância difícil, mas minha mãe sempre esteve presente.
É possível que meu pai nem ande mais na Terra, mas não tenho certeza. Na
Terra, a morte é tão certa quanto o fim da vida. Muito poucas pessoas
entendem como o céu é magnífico, mas é muito melhor do que até mesmo
sua imaginação pode sonhar.

Não há tosse, sem dor, sem deterioração, sem preocupação e sem
estar sozinho. Aqui na Terra, para aqueles que te encontram, certamente há
mais paz. Alguns experimentam Sua cura total ou parcial, mas, não importa
o que aconteça, Você enriquece nossas vidas com amor, graça e esperança,
pois, sem fé em Você, não há esperança.

Sem os frutos do Espírito, operamos no pólo oposto a eles, que são
frutos podres. Pai, preciso de um favor seu. Por favor, apareça para minha
mãe, pois não consigo imaginar como seria horrível não respirar bem. Sua
tosse já dura sete meses e agora o câncer está crescendo em seu corpo.
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Por favor, Pai, tenha misericórdia dela e mostre o céu a ela. Pai,
agradeço o tesouro do Seu coração e o presente do céu. Você criou um
tesouro incrível para nós. Verdadeiramente, Você nos ama e entende a dor
do envelhecimento e da doença. Você entende quebrantamento e nossa
natureza pecaminosa.

Você entendeu que o inimigo deste mundo primeiro O odiava, mas nos
infligia. Você teve compaixão de nós, vendo claramente algo bom quando
enviou Jesus para nos salvar. Oh, obrigado por Jesus, Teu Filho, Pai, porque
Tu és glorioso, maravilhoso e digno de todo o nosso louvor.

Por favor, perdoe a humanidade de mim que às vezes tem medo
quando confrontado com o desconhecido. Nossos inimigos se levantam
contra nós em ondas e às vezes é difícil ver acima das ondas. Por favor, Pai,
conceda-nos paz e mais de Ti enquanto eu Te amo, Pai, meu Criador e maior
amor.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou descalço no caminho nevado como no início dos meus sonhos. À
direita está um campo de trigo coberto de neve e na minha frente está uma
abertura no céu coberto de nuvens escuras. Eu vi uma escada sair da nuvem
enquanto as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto.

Este caminho agora é familiar e às vezes representa uma época, há
alguns anos, em que havia perdido tudo e estava sozinho no deserto. Olhei
para a minha direita e vi algo como fumaça, fogo e cavalos. Eu reconheci
isso como o inimigo avançando em direção à escada e fiquei com medo.

Meu coração disparou quando peguei meu vestido e comecei a correr.
Enquanto corria para mais perto da escada, vi um raio de luz vindo do céu e
mais e mais luz veio logo. Conforme me aproximei da escada, anjos
apareceram e me cobriram da visão assustadora. Eu vi o arcanjo Miguel de
cima gritando ordens.

Os anjos do Céu desceram do céu em massas e massas de ondas de
luz. Os sons e cheiros de guerra ao meu redor eram ensurdecedores e eu
estava tremendo. Eu era pequeno em um vestido branco e incapaz de fazer
qualquer coisa a não ser correr para me esconder sob os anjos de Deus. Eu
ouvi o apito Breakthrough para mim.

Ele sorriu para mim como se já soubesse que a vitória era inevitável e
ele e outro anjo me protegeram da tempestade escura invasora. Olhei para a
minha esquerda por um momento e o inimigo que se aproximava estava
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sendo abatido por golpe após golpe do que pareciam espadas de luz, quase
como lasers cortando-os.

Então Breakthrough pegou a minha mão e eu estava imediatamente
em frente à Catedral das Árvores no Jardim de Deus. Eu me senti
imediatamente segura e protegida quando caí de joelhos na frente deste
belo caminho arborizado. Lágrimas escorreram de meus olhos quando
coloquei meu rosto na bela grama florida e musgosa e beijei o solo
perfumado.

Eu: “Obrigado, Pai, por me trazer aqui.”

Fiquei tão aliviado e agora meu coração se acalmou. Respirei fundo e
meus pulmões se encheram com o ar rarefeito do Céu e senti o oxigênio
encher minhas células sanguíneas. Minha pele tinha cor e estava linda de
novo.

Eu podia sentir o cheiro de jasmim, gengibre branco, frangipani e
fumaça de madeira no ar. Cheirava a ideia glorificada do outono no ar. Não
tenho certeza de como explicar, mas de alguma forma eu podia sentir o
cheiro do outono celestial.

Eu olhei para cima e as árvores acima de mim estavam se
transformando em ouro metálico e verde. Parecia que o verão estava
acabando e eu chorei ao ver dois pardais se perseguindo e correndo.
Comecei a segui-los enquanto as lágrimas continuavam a cair pelo meu
rosto.

Eu nunca tinha visto um lugar como este na Terra e a beleza apenas
nesta seção era como a beleza de uma centena de Terras. Não posso
descrevê-lo adequadamente, mas é ampliado por saber que estou livre e
seguro aqui sob os cuidados de Deus e que não há nada que possa me
machucar ou assustar aqui.

Eu me senti cem por cento segura e é uma sensação linda de não ter
preocupações, sem pressão e sem preocupações.

Eu: “Obrigado, obrigado, Pai, porque isto é melhor do que mil igrejas e a
Catedral de Deus está viva aqui.”

Senti uma mão em meu ombro e me virei e era Uriel. Ele tinha um
sorriso que me pareceu muito reconfortante naquele momento.

Uriel: “Por que você está tão preocupada, Erin? Deus não prometeu enviar
anjos do céu para cuidar de você? Agora, Deus pede a sua presença.”

Eu balancei a cabeça e peguei sua mão e estávamos instantaneamente
na porta de Deus. Olhei para o quadro de avisos à minha direita e diante de
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mim estava um pequeno cacho de uvas douradas e o número '7' em ouro.
Peguei a nota ao lado deles e dizia:

Erin, e você contará para você a partir do primeiro dia após o dia de
descanso, a partir daquele dia em que você trouxe o Omer sete

semanas completas. Acontecerá no terceiro dia, quando amanhecer,
haverá trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a

montanha e o som do Shofar será extremamente alto. O tempo do
fim será como o tempo do começo, pois não há nada de novo sob o

sol. Assista e se surpreenda. Você é amado.

Eu encarei a nota e reli novamente. Peguei o pequeno cacho de uvas
douradas e o '7' dourado, que também é meu número favorito. Observei
enquanto ele desaparecia na palma da minha mão.

Uriel então chamou minha atenção para a porta aberta de Deus e a luz
fluiu para dentro ou devo dizer para fora desta gloriosa Casa ou Tribunal de
Deus. Ao entrar, ouvi o coro dos anjos de Deus cantando: "Santo, Santo,
Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, de madrugada, nosso cântico
subirá a ti."

A música veio em camadas de refrões e foi de longe o mais belo coro
de toda a eternidade. Senti meus joelhos caírem quando a gravidade puxou
minhas células para baixo para se prostrarem diante Dele no Trono. Uriel
colocou pomada em meus olhos para que eu pudesse ver um pouco melhor,
mas Sua presença era mais gloriosa do que meus olhos podiam suportar.

Eu: “Oh Pai, estou tão feliz por estar aqui diante de Ti. Por favor, perdoe
minha sensação de medo e preocupação. Como Você supriu
sobrenaturalmente para os pássaros do ar, eu sei que você suprirá para
todas as minhas necessidades em Cristo Jesus.”

Eu ouvi os coros ficarem mais quietos e o canto se tornar mais
parecido com um zumbido. Então ouvi a voz de Deus.

Deus: “Erin, não desanime e não tenha medo. Antes mesmo de transformar
seus pensamentos em preocupação, enviei ajuda. Você vê a mudança na
paisagem de sua vida e fica com medo dela. Isso eu entendo como é em
seus últimos anos, quando você dá as boas-vindas à paz e abraça o que é
familiar.

“Sua incerteza em relação ao tempo lhe dá medo. Eu não disse para
você Me dar os seus fardos? Sou grande o suficiente para aceitar esse jugo,
se você decidir entregá-lo a Mim. Você é meu filho e eu o chamo de amigo.
Um bom pai e amigo não pode cuidar de você?”
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Eu: “Sinto muito, Pai, mas, claro, por favor, leve meus fardos. Eu coloco
minhas preocupações diante de você. Você criou milagres em minha vida e
estou mudado para sempre. O que significa o sete? O que todos esses
símbolos significam?”

Deus: “Erin, embora eu possa fazer muitas coisas novas e infinitamente
mais do que isso, eu te consolo com os padrões escritos na história. Você
entende? À medida que você se consola em um Deus que está no comando,
você também pode se consolar nas Palavras que eu lhe dou.

“Se Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, não serei o mesmo
ontem, hoje e para sempre? Nesse caso, Meus mandamentos
desapareceriam ou Minhas leis se tornariam desnecessárias?

“Eu me tornei um Deus morno que permite o pecado e a desordem?
Sou um Deus que agora é tolerante com diversos métodos e estilos de vida?
Quando isso mudou?”

Eu: “Pai, as tuas leis e mandamentos me consolam e sinto que são parte de
mim e não são mais pesados. Quando eu estava vivo em pecado e antes de
Jesus entrar em meu coração, Suas regras eram um jugo e eu preferia
pensar em Você aceitando meus pecados com alegria e eu sendo
recompensado por meu egoísmo.

“Agora eu percebo como é difícil para um pecador te encontrar porque
o pecado é confortável hoje e muito poucos te desejam porque temem que
Você é enfadonho e enfadonho. Sei que estás longe disso, por isso te
agradeço muito por me teres conduzido pelo pequeno caminho estreito que
conduz a uma vida mais abundante. Eu não trocaria Você como Você é como
encontrar um tesouro inestimável.”

Deus: “Erin, lembre-se de vir a Mim quando o seu fardo estiver pesado e Eu
lhe darei descanso. Jurei que cuidarei de você e de seus filhos. Todos vocês
residirão aqui, então não se preocupem.”

Eu: “Pai, a contagem do Omer passou. Por que você mencionou isso?”

Deus: “Erin, olhe para Ruth. Em que horas você está agora?”

Eu: “Bem, o outono está chegando como eu senti o cheiro há alguns dias e
até algumas semanas atrás. Pareceu no início deste ano. Também sei que
este é um tempo muito sagrado, mas também possivelmente um tempo de
julgamento e de colheita e celebração. A escola começa de novo.”

Deus: “Você não estava na escola preparatória em seu sonho recente?”

Eu: “Sim, apenas alguns dias atrás. Foi um sonho curioso com os números
'5' e '10'. Não estava claro.”
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Deus: “Erin, alguns anos atrás, pedi para você esboçar uma imagem de
colunas com fumaça. Você não acabou de ver isso acontecer como você
desenhou?"

Eu: “Bem, acho que sim. Quando vi Palmyra no noticiário recentemente, tive
arrepios de confirmação. No entanto, rejeitei isso porque não vi as outras
partes do desenho sendo cumpridas, como as grandes pedras redondas.”

Deus: “Erin, quando você vê guerra na Terra, também há guerras que você
não pode ver acima disso. É possível que o paraíso se abriu e o próprio
Michael também desceu sobre ele? Continue a desenhar o que você vê em
seus sonhos, pois você não sabe o que eu concebi ou ordenei.

“Erin, seja obediente apenas ao Meu chamado e não seja como Jonas
e vá diretamente na direção oposta. Obediência é sempre melhor do que
sacrificar quando eu chamo. Agora, deixe-me trabalhar como farei tudo o
que prometi a você.”

Eu: “Obrigado, Pai.”

Deus: “Erin, ouvi seus gritos e não Me agrada quando seu coração se parte.
Não vou deixar sua dor ficar impune e vou assumir o controle de você em
tudo o que você fizer. Eu me importo com você e te amo. Agora ore pelos
sem lei, os que se fizeram por si mesmos, os perdidos e seus corações de
pedra. Ore para que sejam esvaziados e permita que Eu os encha.

“É tempo de vindima, as uvas pesam nas vinhas e as raposinhas
dançam nas vinhas. Vá até lá para Me encontrar e lá serei encontrado por
você. Você é Meu amor e esta é Minha divina canção de amor para você.”

Eu olhei em direção ao Trono de Deus em perplexidade, pois não
entendia muito bem o que Ele estava dizendo. Ele é misterioso, mas muito
preciso e quer que eu persiga esse mistério.

Senti a mão de Deus tocar Seu coração no Trono, embora não pudesse
ver nada além de movimento e luz quente. Este é um grande mistério e,
quando isso aconteceu, senti um calor no coração. Uriel me colocou de pé e
me guiou para fora da porta e para a floresta de Deus.

Uriel: “Deus quer que você O busque plenamente em Espírito e em verdade
e com todo o seu coração. Erin, Ele tem planos para fazer você prosperar,
então não se preocupe com o amanhã. Você entende os tempos em que
está, então agora console-se com as Palavras de Deus e não com as do
homem.

"Eu estou aqui para ajudar. Agora que você recebeu a referência de
Rute 1:16 o que Rute jurou: 'Não me insista para deixá-lo ou me afastar de
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você. Onde você ficar, eu ficarei. ' Deus é fiel a você assim e quando você
tem o mesmo zelo, Ele o recompensará com uma porção dobrada na época
da colheita.

“Ele está mostrando o quanto Ele ama você e seu coração. Você é
amado como no Cântico dos Cânticos. Aqui você encontrará suas respostas.
Agora regozije-se e saiba que Ele o criou e se preocupa com o que diz
respeito a você.

“Ele se preocupa até com as pequenas coisas que te consomem, então
não se preocupe. Ele tem você e enviou anjos a seu respeito. Ele também
faz o mesmo em relação aos seus amigos e familiares. Agora entregue seus
fardos Àquele que o ama e o criou.”

Uriel sorriu para mim de forma tranquilizadora e eu balancei a cabeça
e sorri de volta.

O sonho acabou.
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