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179 - Deus e a Décima Primeira Hora

Recebido Domingo, 25 de outubro de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 39)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, pelos meus amigos e familiares, por todos
que Você tem feito e pelos tempos em que estamos. Eu sei que este último é
um estranho 'obrigado' baseado em estar perto do tempo do fim e do
Problema de Jacó, mas em oração isso também significa que estamos muito
mais perto de Sua vinda para nos recolher no Arrebatamento.

Dei uma curta caminhada esta manhã e senti que o inimigo estava em
pé para me impedir de ir até Você em paz esta manhã. Meu vizinho e dono
do lote que eu rezava para que um dia pudesse ser nosso tinha placas
gritantes "Proibido a invasão" postadas em todo o meu caminho até o lago.

Esses sinais de 'Proibida a invasão' foram uma lembrança sombria do
meu erro neste verão. Parecia desnecessário para ele colocar esses cartazes,
mas certamente se encaixam no sonho que tive ontem à noite. Por favor,
Senhor, ajude-me a entender esse sonho, pois era estranho.

Sonho

Já havia sido entrevistado várias vezes para uma empresa de elite que
adquiria ativos, mas eu era mais jovem, mas tinha todo o conhecimento
sobre negócios que alguém com o dobro da minha idade normalmente teria.
Durante minha entrevista final, fui contratado para o trabalho de auxiliar o
chefe de aquisições de fertilizantes, combustíveis fósseis e óleo.

Quando tive meu primeiro dia, fui rapidamente reduzido a nada em
suas mentes, mas então percebi que todas as pessoas nesta empresa se
tratavam como se suspeitassem, invejassem e vingassem o trabalho um do
outro. Cada funcionário estava trabalhando para derrubar o outro e fazer
avançar seu projeto ou território.

Embora despreparado para isso, meu supervisor me chamou de 'olhos
brilhantes e cauda espessa' e foi chamado de 'carne fresca hoje, mas
hambúrguer ruim de amanhã'. Eu era então constantemente ridicularizado e
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fiquei exausto. Por sete dias eu apareci tentando me melhorar, mas não
importa o quanto eu melhorei, nunca foi o suficiente.

Disseram-me que eu tinha mais dois dias para montar um projeto de
venda de alguns fertilizantes adquiridos para algum fazendeiro no leste de
Washington. Recebi uma lista de nomes e por acaso conhecia todos na lista
porque eram antigos clientes meus.

Trabalhei durante a noite montando uma apresentação que sabia que
seria bem recebida por todos eles e fiquei animado. Quando cheguei ao
trabalho no nono dia, fiquei surpreso quando o diretor da empresa me
confrontou.

Diretor: “Você é simplesmente inepto. Você está demitido."

Eu: “Você não pode me despedir porque, em vez disso, parei.”

Diretor: “Não antes de eu aceitar o seu trabalho”.

Eu: “Não importa, porque conheço todos os agricultores e vou avisá-los
sobre o seu fertilizante ruim. Em vez disso, vou vender fertilizante limpo
para suas plantações.”

O diretor e outros de repente entraram em pânico e tentaram
barganhar comigo, pois não tinham ideia de que eu já conhecia todos os
fazendeiros da lista. Eles então tentaram negociar comigo para ficar com a
empresa.

Eu: “Não. Por nove dias você me tratou horrivelmente e não recebi nenhuma
orientação. Fiz tudo que você pediu e você zombou e me ameaçou. Eu não
vou ficar com você.”

Ao sair, pude ouvi-los me chamando.

Pessoa 1: “Você estará de volta.”

Pessoa 2: “Vá atrás dela e ofereça dinheiro para ela se calar.”

Pessoa 3: “Ela não é nada. Envie alguém antes dela para bloquear seu
sucesso.”

Nunca olhei para eles enquanto saía e logo decidi comprar uma
passagem de avião para o leste de Washington para avisar os fazendeiros.
Quando eu estava embarcando, uma mulher da má companhia se aproximou
de mim para se juntar a mim em minha nova empresa, pois lá também a
tratavam mal.

Mulher: “Quero ajudá-la trabalhando para você”.

Eu: “Tudo bem, mas não tenho garantia de uma venda bem-sucedida para
esses fazendeiros. E se eu não puder compensar você?”
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Mulher: “Eu não me importo, pois preciso ajudá-la e alertar os outros”.

Concordei em trabalhar comigo e voamos para o leste de Washington.
Fui primeiro aos meus principais clientes, onde os três primeiros eram
mórmons. Quando cheguei, à porta desta propriedade estava escancarada e
chamei seus nomes, mas ninguém respondeu.

Comecei a andar pelos corredores e cheguei a um quarto para ver que
o marido de minha cliente, o fazendeiro principal, estava dormindo. Fiquei
envergonhado com isso, então decidi fechar a porta e sair para voltar mais
tarde e me senti como um intruso indesejado.

Quando estávamos descendo as escadas, um grupo de pessoas entrou
e entramos em um banheiro. Ouvimos pelo menos cinquenta ou mais
pessoas e decidimos agir como a multidão e sair lentamente da propriedade.
Quando viramos a esquina, vi a filha do meu cliente em um vestido de noiva.

Depois disso, vi outra mulher em um vestido de noiva e pensei que
talvez fosse um casamento duplo. No entanto, quando vi as duas noivas se
beijando, percebi que aquele não era um casamento tradicional e disse à
minha nova assistente que precisávamos ir embora rapidamente.

Pessoa: “Ei, essas pessoas não pertencem aqui.”

Paramos e nos viramos e então vi meu cliente.

Cliente: “Eu não te conheço.”

Ela não me reconheceu a princípio, mas quando a chamei pelo nome,
ela então se lembrou de mim e parecia animada em me ver. Ela se moveu
pela multidão em minha direção.

Eu: “Você está incrível.”

Cliente: “Eu concordo.”

Seu rosto havia sido operado por um cirurgião plástico muito bom
porque ela estava linda. Ela então nos convidou para ficar.

Eu: “Vim avisar seus convidados para não comprarem desta empresa, mas
se eles quiserem, podem comprar fertilizantes de mim”.

Cliente: “Não, estamos bastante satisfeitos com o fornecedor que temos,
pois ele pertence à nossa igreja. Espere, vou te dar uma carona para fora da
minha propriedade."

A minha colega e eu agora estávamos cansados   demais para andar,
então concordamos com a oferta dela. No entanto, ela só nos levou até o
limite de sua propriedade, onde havia um shopping center. Eu olhei e vi que
a única loja aberta se chamava 'Journeys'.
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Cliente: “Tenho que voltar para nossa casa para o casamento. Nossa
jornada pára aqui.”

O sonho terminou.

Pai, este foi um sonho muito claro e durante meu sono experimentei
os efeitos das emoções no sonho. Na verdade, acordei com um buraco no
estômago e meu corpo agia como se isso fosse real.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente na porta de Deus e Uriel estava lá para me
cumprimentar com um sorriso.

Uriel: “Erin, Deus está solicitando sua presença nesta 'Décima Primeira
Hora'”

Eu me virei para procurar o tabuleiro florestal, mas não estava lá.
Fiquei um pouco triste com isso, mas continuei pela porta para a presença
de Deus. Uriel colocou pomada em meus olhos ao entrar em Suas Cortes.
Embora eu ainda pudesse ver atrás de mim e do meu lado, a luz gloriosa da
presença de Deus era maior do que minha capacidade de ver.

Uriel me aproximou hoje e cada vez que o visito, ele parece me levar
alguns passos para mais perto do Trono de Deus. Quando meus joelhos
começaram a dobrar, abaixei-me para adorá-Lo. Eu ouvi o poderoso e belo
coro de anjos celestiais composto por vozes masculinas e femininas e com
todas as faixas abrangidas, como alto, barítono, soprano e os outros tons.

Eu ouvi "Santo, Santo, Santo!" se sobrepõem e a música faz com que
minhas células reajam ritmicamente às vozes. Com minha cabeça baixa,
senti a necessidade de me arrepender a Deus por várias coisas e de perdoar.
Em seguida, passei um tempo agradecendo a Deus pela imensa bênção de
Sua presença, que mudou para sempre minha vida e chorou e se alegrou
diante de Deus.

Eu tinha ficado exausto durante os últimos trinta dias desde que soube
do falecimento de minha mãe. Como uma inundação poderosa, as emoções
derramaram de mim até que nada além do meu ser físico permanecesse. Eu
pensei sobre como Deus é incrível e como 'Onisciente'.

Concluí minhas tarefas designadas por Deus para me preparar para o
que está por vir e o que acabou de acontecer. Ele está me equipando para
minha nova jornada com ele. Agora estou viajando com mais facilidade
porque liberei meus fardos para ele. Estou totalmente deixando Deus ir
antes de mim em minha jornada, pois preciso deixar ir e deixar Deus liderar.
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Jesus caminha comigo, mas Deus, nosso Pai, mostra o caminho. Esta
é uma maneira totalmente nova de pensar para mim, pois após meu jejum
de quarenta dias, percebi que Deus deve liderar. Ao adorar meu Pai Celestial,
senti um calor percorrer minhas veias e parecia um manto de amor da parte
de Deus por meio do Espírito Santo sobre meu coração.

Deus: O chão tremeu como um estrondo físico enquanto Deus falava
comigo.

“Noé caminhou comigo, Abraão caminhou antes de mim e você vai Me
deixar guiá-la e você vai Me seguir. A palavra para isso é 'Nachah'. ”

Eu: Eu me senti desconfortável porque nunca tinha ouvido isso antes. “Pai,
eu não estou no mesmo nível que Noé ou Abraão. Eu sou uma mulher, uma
gentia e já me divorciei duas vezes. Eu sou uma mancha e certamente não
tenho o calibre desses grandes homens.”

Deus: “Erin, você é Minha e Minha Criação assim como são eles. Eu estou
lhe mostrando algo aqui e disse para Me deixar ir antes de você. Isso
significa que desobstruirei seu caminho e o tornarei conhecido. Eu o
conduzirei ao lado de águas tranquilas, então fique tranquilo e saiba que eu
sou Deus.

“Eu não te trouxe a este lugar? Eu tornei conhecido o seu caminho
preparando um caminho para você. Eu estava com Noah, guiando-o e
instruindo enquanto ele avançava. Com Abrão, disse-lhe para dar um passo
à frente e medir a terra que prometi a ele com seus pés. Onde ele pisou, eu
declarei que era dele e estendi as estacas de sua tenda.

“Com você e sua geração, você deve abandonar a si mesmo e os
ídolos deste mundo e Me permitir abrir um caminho onde parece não haver
caminho. Estou fazendo um convênio com você de que, se Me deixar ir antes
de você para guiar seus passos, Eu darei a conhecer o seu caminho.

“Você não foi instruído a manter os olhos fixos em Mim? Quando as
tempestades aumentarem, o solo tremer e você vir nuvens de fumaça, não
haverá nada que você possa fazer com suas próprias forças. Você vai olhar
para as colinas, invocar Meu Nome e lá estarei.

“Vou tirar você do lodo profundo e colocar seus pés na rocha sólida. Os
tempos em que seus pés estiverem serão como uma torrente, mas não
tenha medo, pois estou aqui. Fique quieto e saiba que eu sou Deus e sou o
seu Hayah. Eu sou o seu Criador e te chamo de amigo.

“Eu sou sua luz nas trevas, então fique quieto e saiba que eu sou
Deus. Quando a terra estremece e as montanhas caem no mar, lembre-se de
que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Já que estou
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nela, ela não vai cair nem ser abalada. Vou ajudá-la ao amanhecer. Erin, fale
e dê a conhecer seus pensamentos."

Comecei a tremer diante de Deus enquanto as lágrimas escorriam pelo
meu rosto. Eu chorava tanto que não conseguia falar.

Eu: “Estou com medo, Pai, estou com medo. Você está aqui, mas estou com
medo do que está por vir. Por favor, Pai, tenha misericórdia, pois muitas
dessas pessoas estão dormindo e não têm ideia de Você. Eles não entendem
o Teu amor e não Te conhecem. Por favor, grite antes da hora do problema.
Por favor, Senhor.”

Quando Deus começou a falar, Ele estava calmo e autoritário e nunca
parecia 'fora de controle'. Eu me sentia seguro, mas ainda o temia, embora
também ainda tivesse medo da perda daqueles que não tinham noção.

Deus: “Erin, Eu entendo o seu medo, mas não tenha medo, pois há uma
diferença. Estou preparando um caminho para você onde parece não haver
caminho. Estou lhe dando uma rodovia e um nível um e vou antes de você.
Haverá um grande derramamento de bênçãos como o mundo nunca viu.

“No entanto, deve haver um afastamento das coisas anteriores. A fim
de cruzar para a terra prometida do Céu, um homem deve ser removido dos
ídolos. Os ídolos de adoração podem ser removidos na travessia do rio, mas
devem ser deixados. Isso significa qualquer barreira para Mim, incluindo
ídolos de auto-adoração, outros deuses, riquezas materiais ou qualquer coisa
diferente de mim.

“A ponte pode ser cruzada, mas neste caso a ponte é Meu Filho Jesus,
que enviei para libertar os prisioneiros. Quando Meu Filho vier, só aqueles
que O reconhecerem irão com Ele, entendeu? Muitos ficarão apavorados,
mas outros se alegrarão e celebrarão.

“Será como os 'dias de Noé'. Quando as águas do dilúvio vieram, Noé
foi ridicularizado. No entanto, conforme as águas da enchente aumentaram,
a zombaria se transformou em gritos de socorro. No entanto, Noé não tinha
poder para salvá-los como quem salva?”

Eu: “Jesus salva e é a nossa ponte para o céu. Jesus vem nas nuvens para
um dia nos levar para casa.”

Deus: “Erin, ainda há algum tempo, mas compreenda a proximidade da
hora em que você está, pois é até mesmo a 'décima primeira hora'. Agora,
ore por Israel, pois o tempo de angústia está sobre eles. Ore, pois estou
prestes a enviar avivamento ao Meu povo.
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“Enviarei uma efusão de amor e um feixe de cura em vez de uma
coluna de fumaça. Derramarei minhas bênçãos sobre eles de um céu aberto.
Haverá divisão na terra e muita coisa ficará em ruínas, mas a Minha voz será
ouvida.

'Eu direi,' Este é o caminho, ande nele ', então escreva claramente,
Erin, e não se preocupe porque você está sob Meus cuidados e Eu ordenei
anjos a seu respeito. Eu o chamo de Meu amigo, mas também sou o seu
Hayah. ”

Eu: Chorando. "Eu te amo, Hayah."

Deus: “Eu te amo."

Quando Uriel me colocou de pé e saiu pela porta, eu o abracei, o que
era incomum.

Eu: “Obrigado, Uriel, mas hoje estou com medo.”

Uriel: “Está escrito que 'o temor do Senhor é o princípio da sabedoria'.
Agora, releia o seu sonho à luz do seu tempo com Deus e você entenderá o
tempo em que você está agora e é mesmo a 'décima primeira hora'. Veja."

Ele chamou minha atenção para um caldeirão fervente e eu vi
símbolos de todas as religiões e muitos países sendo jogados neste grande
caldeirão. Eu os vi sendo misturados no que parecia ser metal derretido.
Uriel me acompanhou até ele.

Uriel: "Erin, coloque o dedo nele."

Eu: “Mas serei queimado.”

Uriel: “Sim, se você ficar assim.”

Coloquei meu dedo nele e estava morno e não estava nem quente nem
frio. Então eu vi um anjo vir abanar a chama e começou a ferver a panela.

Uriel: “A chama é o julgamento de Deus e as igrejas estão sob julgamento.
Eles se moldaram à sociedade e alimentaram o apetite dos indulgentes. A
Palavra da verdade agora foi reescrita pelas igrejas e Deus está prestes a
aumentar a pressão.

“Aqueles que voltam às Palavras de Deus e o defendem serão
abençoados, mas aqueles que desejam o mundo obterão mais do mundo e
menos de Deus. Ore por sua irmã, Israel. Ore pela paz de Deus. Erin, ore
pelos perdidos e deixe Deus ir diante de você em tudo o que você faz. "

O sonho acabou.
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Este sonho foi intenso quando Deus nos proclamou que Ele vai antes
de nós e devemos permitir que Ele conduza. Ele me deu a palavra hebraica,
'Nachah', que significa que devemos deixar Deus nos guiar com segurança
em tempos de tribulação e abundância.

Na verdade, rasguei uma página do meu diário depois de escrever as
primeiras sete linhas para parar e fazer perguntas a Ele. Eu nunca tinha feito
isso antes, mas estava confuso e ele teve que me assegurar que estava tudo
bem antes de eu começar a escrever novamente.

A área que eu precisava esclarecer era 'Noé andou com Deus'
(Gênesis 6:9) e que Deus lhe prometeu terra seca. Então, 'Abraão entrou
diante de Deus na terra prometida' (Gênesis 13:17).

Agora Deus está nos dizendo que Ele 'nos conduzirá à nossa terra
prometida do céu' (Salmos 16:11; 23; 119:105), Provérbios 3:5-6,
Isaías 30:21 e Isaías 48:17). Deus me mostrou como Ele me conduziu
gentilmente por toda a minha vida. Porém, nas vezes em que corri à frente
dele, isso sempre me causou problemas.

Então, quando eu não queria ficar quieto e esperar que Deus andasse
comigo enquanto eu tomava decisões erradas, pensei enquanto caminhava
por caminhos ruins que, se Ele não tivesse me impedido, então eu deveria
estar 'livre' e foi tudo bem por Deus.

No entanto, o que Ele me disse muitas vezes é que uma resposta 'não'
significa 'não, espere em mim' e uma resposta 'sim' significa 'sim, vá,
mova-se agora'. Na realidade, foi levando ao meu próprio entendimento que
me colocou em um postigo pegajoso atrás do outro. Só então eu clamava
por um 'resgate de Deus'.

Estou mais velho e, espero, mais sábio agora e aprendi a esperar e
aproveitar o tempo que tenho agora, pois este é um tempo determinado
para todos nós. Nesta época, devemos deixar Deus nos guiar e Ele abrirá um
caminho para nós.

Fui conduzido pelo Espírito Santo ao Salmos 23 e ao Salmos 46
novamente, pois são palavras para esta temporada, mas também para
Isaías 45 em particular. Eu oro por Israel, observando horrorizado o início
do que acredito ser o problema de Jacó. Eu vejo o mundo começar a se
afastar de Israel.

Também sinto a necessidade de orar pelos EUA, pois sinto que o
Salmos 45 está começando a se manifestar na América, visto que esta
outrora grande nação está se desgastando moralmente por dentro.

Com muito amor e muitas bênçãos, Erin
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