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174 - Deus, Chamado ao Arrependimento
e a Cobra

Recebido Domingo, 13 de setembro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 34)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por nos amar e por Tua graça. Sinto uma
forte necessidade de me arrepender durante os próximos 'Dez Dias de
Temor'. Embora eu saiba que sou apenas um gentio e saiba muito pouco
sobre as tradições judaicas da Torá, também sou um filho de Deus e uma
Noiva de Cristo. Portanto, visto que Deus se preocupa com as tradições que
Ele transmitiu, eu também gostaria de entendê-las melhor.

Embora não esteja preso a essas tradições, às vezes sigo e pratico
essas tradições, embora com conhecimento limitado, pois parecem revelar
muito sobre o Pai e o Filho que Ele enviou para nos salvar. Orei com gratidão
por tudo isso:

'Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o
Teu Reino, seja feita a Tua Vontade, assim na Terra como no Céu. O pão
nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa nossas ofensas como perdoamos
àqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos
do Maligno. Pois Teu é o Reino e o poder e a glória para todo o sempre,
Amém.' Mateus 6:9-13.

Pai, sinto muito por quaisquer ofensas ou dívidas que tenho e devo ao
Senhor minha própria vida. Por sua vez, perdoe aqueles que me ofenderam
ou aqueles que têm dívidas comigo. Eu liberto e perdôo aqueles que me
devem, pois Você me abençoou ao perdoar os meus.

Pai, invadimos fisicamente as terras de nossos vizinhos. Não
queríamos causar nenhum dano, mas atravessamos sua propriedade até o
lago e nossa caminhada acabou criando um caminho que conduzia direto
para nós. Nós até tínhamos uma pequena ponte de madeira sobre o riacho
em nossa propriedade que nos ajudou a cortar sua propriedade como um
atalho.
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Senhor, o Senhor me disse que um dia me daria este campo e que eu
o compraria legalmente. No entanto, em vez de esperar em Você, fui à Sua
frente e criei uma ofensa contra meu vizinho que era completamente
desnecessária.

Na quarta-feira, este homem de aparência assustadora de quase dois
metros e meio bateu na minha porta e expôs seu caso sobre estarmos em
sua propriedade sem permissão. Pedi desculpas a ele e me ofereci para
reembolsá-lo por qualquer dano que possamos ter causado, embora não
tenha havido nenhum dano.

Eu então pedi seu perdão, mas ele se recusou a perdoá-lo. Como pano
de fundo, a propriedade deste homem não está desenvolvida até agora e
fica como um campo coberto de ervas daninhas e flores silvestres em alguns
lugares com mais de um metro de altura. Mesmo que ele não tenha sido
legal com tudo isso, eu ainda mandei um e-mail para ele se desculpar
novamente e garanti que nunca mais cruzaríamos suas terras.

Este homem é dono desta terra com sua 'companheira' e eu acredito
que eles podem até ser casados. Este homem tem seu doutorado e leciona
em uma universidade próxima. Pai, por favor, perdoe-nos, pois lamento
profundamente minha ofensa, mas ele nem mesmo permite que eu peça
desculpas ou forneça uma restituição por meio de compensação.

Agora, uma questão boba se tornou um grande problema e essa nunca
foi minha intenção. Agora eu sinto que qualquer possibilidade de ele vender
seu campo para nós está perdida porque eu me movi na sua frente. Ele tem
direito à sua propriedade e deve ter privacidade, da mesma forma que eu fui
colocado aqui em um lugar privado.

Eu: “Senhor, por favor, abrande seu coração para perdoar nossas ofensas
para que possamos viver em paz.”

Jesus: “Erin, sobe.”

Encontrei-me sentado em um pequeno banco de pedra com vista para
o vale de Deus em Seu jardim. Eu estava carregando um jugo de culpa tão
grande por minha ofensa na Terra que até me senti um pouco desconfortável
por estar aqui no Jardim de Deus.

Eu: “Pai, e se eu também estiver invadindo aqui? E se minha chave não
couber mais na sua fechadura?”

Eu então senti uma mão em meu ombro e me virei e vi Uriel diante de
mim. Seus olhos pareciam gentis e ele sorriu enquanto se sentava no banco
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ao meu lado. Fui pego de surpresa, pois parecia muito com Jesus e
diferente do que vi de Uriel. Isso me fez sorrir e rir.

Uriel: Sorrindo também. “Anjos sentam também, Erin. Agora, Deus quer que
você exponha seu caso, entregue a Ele seu jugo e deixe seus fardos. Então,
o que o incomoda?"

Sentei-me por um momento e pensei como havia tantas coisas.

Eu: “Eu sei que não devo andar na propriedade de alguém sem sua
permissão. Nós só andamos lá algumas vezes, mas o mato pisoteado deixou
uma trilha de volta para nossa casa. Claramente nos ofendemos, mas este
homem não aceitará minhas desculpas para que possamos nos reconciliar.

Quero tanto corrigir meu erro, pois há apenas dez dias tive uma
ofensa cristã contra mim por quase nove meses, mas minha vontade era de
me reconciliar. Nós nos reconciliamos e, embora eu tenha perdoado a
maioria de suas dívidas comigo, eles ainda estavam com raiva e me fizeram
sentir como se eu os tivesse prejudicado de alguma forma.

“Agora sinto que outros se rebelaram contra mim, mas eu também
transgredi os outros. Como resultado, estou perturbado em meu coração e o
sonho que tive ontem à noite foi igualmente perturbador.”

Uriel: “Você deseja a reconciliação e isso é bom. Agora, você confessou
seus pecados a Deus e Ele aceita sua oração de arrependimento e o perdoa.
Ele o perdoa como você perdoou aos outros. Agora, conte-me o seu sonho e
eu o levarei ao Trono de Deus quando Ele solicitar a sua presença.”

Eu: “Uriel, e se minha chave não funcionar mais? E se a porta de Deus
estiver fechada para mim?”

Uriel: “Você está aqui a convite porque você não escolheu Deus, mas Ele
primeiro escolheu você. No entanto, quando Ele o chama, você pode
escolher se deseja atender e ir até ele. Portanto, você é Seu hóspede, mas
também é Seu filho e a Noiva de Cristo e seu Lar está aqui. Se o seu lar é
aqui, então você é um alienígena onde reside na Terra.”

Eu: “Você tem razão. Meu sonho foi estranho. Nesse sonho, havia uma
cidade como o West Village em Nova York. Havia belas casas geminadas
alinhadas na rua. No meio da rua havia uma longa fila de camas ou vinhetas
de quartos de todos os estilos diferentes e todas ao ar livre e expostas aos
que moravam nas casas geminadas. As casas geminadas pareciam ter
reuniões ocorrendo a portas fechadas.”
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Desenho de Camas dos Profetas

“No meu sonho, eu caminhei até a periferia da cidade para encontrar
minha cama lá. Ficava numa zona calma do bairro e lembrei-me no meu
sonho que queria privacidade e não exposição total. Enquanto estava
deitado na minha cama para dormir, pedi a Deus que me mudasse para uma
área privada acima do topo de algumas lojas bonitas onde havia um
apartamento à venda. Embora fosse apertado para nós em uma metragem
quadrada habitável, eu sabia que poderíamos estar seguros ali. O que esse
sonho quer dizer?"

Uriel: “Deus vai revelar mais, Erin, mas esse sonho tem camadas e as
camas expostas são dos profetas. Esses profetas deitam nessas camas para
dormir e ficam totalmente expostos às pessoas ao seu redor. Por sua vez,
cada uma das casas geminadas está repleta de pessoas que convidam esses
profetas e suas profecias para suas casas.

“Essas moradias também são como sites, ministérios e igrejas, mas
também podem ser casas individuais. Visto que muitos dos profetas
realmente gostam dessa exposição, eles espalham muitas palavras a fim de
serem convidados a todas essas casas geminadas. Por sua vez, as pessoas
nas moradias abrem alegremente as portas às suas palavras e as celebram.

“Esses profetas raramente se deitam e descansam, pois estão muito
ocupados se misturando. Muito poucos deles reservam tempo para ouvir e
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buscar a Deus e são mais freqüentemente propensos a falar em línguas
lisonjeiras que chegam a ouvidos lisonjeiros.

“Sua cama fica em uma área privada junto com os outros que desejam
tempo para descansar nas Palavras de Deus e respirar nas Suas Escrituras.
Isso é bom, Erin, pois Deus está mostrando a você que Ele irá mantê-la
segura, mas as posições das camas são onde a popularidade das palavras do
profeta são como mel para os ouvidos.”

Eu: “Não entendo.”

Uriel: “Como suas palavras são diferentes, não serão bem recebidas, mas
não desanime.”

Eu: “Mas pensei que todos nós teríamos as mesmas mensagens de Deus.”

Uriel: “Alguns de vocês vão e será muito claro e conciso, mas outros serão
inconsistentes e pretendem confundir. Neste momento, Deus fará com que
você fale menos e diga mais. Agora vou levá-lo a Deus e Ele vai explicar
mais.”

Levantei-me e peguei a mão estendida de Uriel e imediatamente
estávamos na frente da porta de Deus. Olhei para o quadro de avisos e
havia uma nota e nada mais. Peguei o bilhete para lê-lo:

Desenho de uma cobra pise em mim

Havia uma imagem de uma cascavel e as palavras:

"Ela pisou em mim - agora vou pisar! Erin Ore pela Paz de Israel!”

Coloquei o bilhete na mão e, bem diante dos meus olhos, o bilhete
amassou e queimou, mas o fogo não queimou minha pele. Senti então o
cheiro de fumaça de lenha e de pólvora, então rapidamente me virei para a
porta de Deus, mas entrei em pânico quando ela se fechou.
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Uriel: “Erin, não entre em pânico. Use sua chave, pois Deus está mostrando
a você que sua chave ainda funciona para abrir a porta Dele, então,
alegre-se.”

Soltei um suspiro de alívio, tirei a chave do bolso e comecei a abrir a
fechadura. Eu tinha tanta certeza de que estava sob o julgamento de Deus
que pensei que minha chave não funcionaria. Fiquei aliviado quando a porta
se abriu e a glória da luz de Deus entrou.

Uriel colocou pomada em meus olhos e me trouxe para a gloriosa
presença de Deus. Uriel me levou vários passos mais perto do que eu nunca.
Eu ouvi o incrível som do coro dos anjos de Deus cantando: "Santo, Santo,
Santo!"

Essas vozes incríveis foram se acumulando e aumentando no refrão.
Isso foi tão incrível que senti meu coração disparar com cada ascensão do
“Santo” e foi subindo mais e mais. Senti o calor das minhas células
sanguíneas se expandindo e louvando a Deus. Mesmo as partes de mim na
Terra que estavam machucadas, machucadas e duras ficaram
temporariamente curadas.

Louvei a Deus de joelhos dobrados com as mãos erguidas enquanto as
lágrimas escorriam pelo meu rosto mais uma vez. Eu confessei tudo o que
veio à frente de minha alma em reconciliação com a santidade de meu Deus
Pai no Trono. Expressei meu perdão àqueles a quem magoei ou que ficaram
ofendidos com minha própria existência.

Em seguida, agradeci a Deus por meus filhos, minha família e meus
amigos. Senti meu coração se encher de tanto amor, alegria, gratidão e paz
por Deus que não consigo descrever isso adequadamente, mas foi ampliado
muito além do melhor culto de adoração na Terra. Eu nunca quis que isso
acabasse, pois o ar e a glória da presença de Deus eram vivificantes e
curadoras.

Deus: "Erin, seus pensamentos."

Eu: “Pai, estar aqui na glória da Tua presença é como nada que tem
palavras. Não tenho palavras para descrevê-lo e estou maravilhado com
você. Eu me sinto muito grato por isso.”

Deus: “Seu coração está pesado e eu sei o que o perturba. Eu também sei o
que você mantém escondido, então agora confesse isso.”

Imediatamente, tive uma visão de minha mãe em sua cama de
hospício, mal conseguindo respirar. Ela estava morrendo de medo e comecei
a chorar.
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Eu: “Pai, eu posso respirar profundamente aqui diante de Ti no Trono. Em
comparação, minha mãe mal consegue respirar e não tem Sua presença com
ela. Sinto-me pesado com isso, mas incapaz de mudar isso. Pai, o que posso
fazer por ela?"

Deus: “Ame, Erin, ame os outros porque eu amei você primeiro. Dê-me sua
mãe, a menos que você possa curá-la e salvá-la.”

Eu: “Deus, Meu Pai, Criador do Universo e de tudo nele, a não ser que Você
trabalhe através de mim. Eu não posso curá-la e somente você pode salvar e
eu certamente não posso. Portanto, não tenho escolha a não ser dar minha
mãe a Você.”

Deus: "Então, devolva-a a Mim."

Em uma visão, segurei o corpo frágil de trinta quilos de minha mãe
aos pés da cruz. Eu coloquei seu corpo ali na frente de Deus.

Deus: “Agora, por favor, não se preocupe porque, pela sua perseverança,
você ganhará a sua vida (Lucas 21:19). Seu trabalho não foi em vão, então
fique firme, Erin. Agora, há mais. Fale comigo."

Eu: Eu pensei por um momento. “Pai, você me diz para ficar firme. Por
favor, me ajude a levantar quando eu precisar e fuja quando eu precisar.”

Deus: “O adversário zombou Dele no deserto. Depois de quarenta dias, o
inimigo tentou provocá-lo a agir três vezes, mas em vez disso, Ele
permaneceu firme e falou a verdade (Lucas 4). Os seguidores e líderes da
Lei mais tarde zombaram de Meu Filho e disseram: 'Ele confia em Deus,
então deixe Deus resgatá-lo agora' (Mateus 27:43). Agora, Erin, se eu te
disser para pescar ou te chamar para ser pescador, o que você faz?"

Eu: “Eu largo minhas redes e sigo Você.”

Deus: “Muito bom, pois isso é correto. Lembre-se de que existem camadas
em Minhas Palavras. Lembre-se da parábola sobre uma pérola ou pérolas e
até mesmo tesouros em Minhas Palavras. O que você aprendeu sobre Minhas
Palavras escritas?”

Eu: “Você está me mostrando as diferentes camadas da Sua Palavra e que
existem pelo menos quatro camadas e possivelmente até mais.

“Primeiro, há o texto simples e é exatamente o que lemos nas
Escrituras e a Palavra literal lida.

“Em segundo lugar, existe o significado simbólico ou profundidade.

“Terceiro, há o significado comparativo e como ele se relaciona com
outras coisas ao nosso redor.
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“Quarto, existem os significados secretos ocultos de Suas Palavras.

“Você me deu a visão de um campo ou campos e eu vi pela primeira
vez no campo de um fazendeiro. Então eu vi todas as coisas que poderiam
se relacionar com o campo do fazendeiro, assim como o plantio, crescimento
e colheita. Então eu vi o campo do fazendeiro em comparação com o campo
de um fazendeiro vizinho.

“Então eu vi um corte transversal do campo do fazendeiro logo abaixo
da superfície onde o gramado está nas raízes da colheita, mas está
escondido a olho nu. Existem camadas reveladas nas Escrituras quando você
as ilumina por meio do Espírito Santo. Não há nada que eu possa manifestar
divinamente sozinho, separado de Ti como Deus.”

Deus: “Dou-lhe as Escrituras para dar vida a você e iluminar a verdade, mas
também dou coisas e pessoas ao seu redor para pôr em prática as Minhas
Palavras de vida. Sua vida diária alimenta seu conhecimento e revelação de
quem eu sou como seu pai.

“Agora, você aprendeu algumas lições difíceis, mas eu permiti isso.
Essas lições durante seu tempo de angústia o levaram a este momento
diante do Meu trono. Você não está aqui diante de Mim para ser julgado por
se arrepender. Isso também mantém seu coração ensinável e sua alma em
paz, então não se preocupe.”

Eu: “Pai, qual era a nota da cobra quebrada?”

Deus: “Vou revelar isso, mas agora você deve simplesmente escrever: 'É a
hora de temor e é hora de se arrepender. Este é o momento de humildade
para que eu possa derramar graça.'

“Agora, escreva claramente, reconcilie suas diferenças e entregue seus
corações a Mim.”

Uriel se aproximou e tocou meu ombro.

Eu: “Obrigado, Pai, farei o que me pedires. Eu amo Você."

Deus: “Eu te amo, Erin, e Minha mão está sobre você e Meu favor está com
você”.

Uriel me conduziu para fora da porta de Deus.

Uriel: “Erin, olhe as origens do slogan 'Não pise em mim'. Lá você verá o
que procura. O julgamento está chegando.”

Eu: "Estou com medo, Uriel."

Uriel: “Não tenha medo. Veja a estação, pois havia um ramo de oliveira na
boca venenosa da cobra.”
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Eu: “O que as treze peças significam?”

Uriel: “Você vai ver. Agora não tenha medo de falar a verdade. Se você não
estivesse no favor de Deus, você saberia. Você é amada."

O sonho acabou.

9


