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194 - Deus, Verdade, Noite e Revelação 22

Recebido no domingo, 6 de março de 2016

(anteriormente conhecido como Hora Final 4)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por tudo o que Você fez, por minha família e por meu lugar
seguro. Obrigado pelo Seu amor, generosidade e bondade e por nos
abençoar. Somos pequenos, mas através de Ti somos poderosos.

Pai, meu coração está pesado porque tive várias visões abertas de
problemas vindo para as terras. Os problemas aqui, no entanto, parecem
principalmente como resultado de nosso tratamento de Israel enquanto a
América se tornou rebelde contra Suas leis. Agora, todas as frutas negativas
estão à mostra, compradas e até declaradas como 'boa comida'.

Você então me mostrou Israel e que ela é uma partícula de terra muito
pequena em comparação com as terras ao seu redor. Esta pequena
propriedade sua prospera abundantemente e deixa os seus inimigos
furiosos. As terras ao redor de Israel são desertos devastados pela guerra,
com governos e fundações em ruínas.

Eu vi um ataque quíntuplo vindo contra Israel e os ataques ao mundo
logo se seguiram. Eu vi a agora 'outrora grande' nação dos EUA consumida
por problemas. Na verdade, vi tantos problemas nos EUA que as agências de
notícias nem mesmo reconhecem este pedacinho de Sua Terra Santa quando
foi atacado.

Esses ataques me lembraram das cinco pedras que Davi colocou em
sua bolsa contra Golias, mas ele só precisava de uma, pois Você, Deus,
estava com ele. Eu vi os filhos de Golias se levantarem e atacarem a cidade
de Davi com cinco pedras, cada uma mais mortal que a anterior. Não tenho
certeza se isso é no reino espiritual, no reino físico ou em ambos, mas
estamos certos neste momento.

Em contraste, o tempo continua avançando aqui enquanto eu sento
em paz. Ouço o chilrear dos pássaros, vejo os botões finalmente surgindo
nas árvores e que há veados pastando pacificamente no quintal. Agora,
apenas manchas de neve são visíveis, pois o inverno está prestes a passar.
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Não tenho certeza, ao orar da minha cadeira devocional hoje, se sou
mais sábio do que era há três anos, mas aprendi que esperar em Você vem
com maturidade. Também não estou certo de que estou mais perto de ter os
problemas que logo virão, conforme Você me mostrou.

Como resultado, aprendi a saborear e aproveitar cada momento e a
me apegar a tudo o que é normal. Em apenas três anos, percebi que o
tempo acelerou e, embora eu estivesse reclamando das circunstâncias do
mundo na época, agora esses eventos e o clima na comunidade da igreja
pioraram muito.

O mundo que conhecíamos nos deixou e muitos estão dormindo. O
pecado é tão comumente aceitável que ninguém desvia a cabeça dele. A
própria verdade nas notícias e na mídia é na verdade uma mentira
tendenciosa projetada para formar corações e reunir tropas a favor ou
contra uma agenda secreta.

A traição é tão desenfreada e flagrante, embora tão diabolicamente
sutil, que as pessoas não percebem. Quem vai representar você Deus?
Quem realmente representará Deus? Quem te ama, Senhor? Quem
abandonou todos os outros e correu para Você? Quem falará a verdade
sobre os que se deitam com mel nos lábios?

Ninguém espera problemas de Seus púlpitos. Aqueles que pregam o
que está em Sua Palavra e até mesmo predito pelos profetas há mais de
dois mil anos são chamados a usar línguas obstruídas. A verdade não é fácil
de engolir e o fel se forma na barriga das cobras.

Estou preocupado, Pai, e meu coração dói e meu estômago se revira
com o que está por vir, pois não há cura aqui e não há como fugir do que
está por vir. Tudo o que posso fazer é me arrepender e orar. Quanto a mim e
minha casa, permaneceremos e serviremos ao Senhor Deus e fomos
chamados ao arrependimento.

Mateus 22:14, 'Muitos foram chamados, mas poucos são Escolhidos.'
Eu sei agora porque Êxodo 34:15-16 afirma que 'você não pode servir ao
homem e a Deus'. É difícil separar-me do mundo, Pai, mas meu coração não
persegue mais as coisas do mundo porque a qualidade foi removida e o
custo é alto.

Senhor, o preço é muito alto e eu me tornei extremamente grato pelas
coisas maravilhosas que temos. Agradeço-te por conceder-me a minha parte
quando havia algo bom para ser encontrado. Agradeço as provisões, pois
nosso carro é robusto e confiável, temos aquecimento e energia, roupas e
comida.
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Agradeço-te, Pai, como falta a tantas pessoas em todo o mundo. Em
comparação com nossa situação, me sinto uma rainha. Salmos 16:9,
'Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória; também a
minha carne repousará segura.'

Não tenho certeza do que o amanhã pode trazer à terra. Não tenho
certeza de quando Você virá para nós. No entanto, tenho certeza de que
Você nos ama e que chegará na hora marcada.

Problemas virão, mas estamos em Suas mãos e posso encontrar
descanso sob Suas asas. Por favor, conceda-me sabedoria, Pai, para
escrever aquilo que O glorifica e me diminui. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu me encontrei no céu, em um lugar onde nunca tinha estado antes.
Eu estava de pé em uma bela rocha grande feita de quartzo nevado. A pedra
foi iluminada do chão e de repente percebi que no céu até mesmo o chão
abaixo de mim não é escuro, mas feito de luz.

Por favor permita-me explicar. Percebi que quando vejo pedras ou
vidros translúcidos, eles se iluminam e a luz vem de baixo do solo. Isso não
é iluminado pelo fogo, mas pela luz de Deus. Eu sorri porque pensei que isso
tornaria impossível para alguém construir um túnel escuro abaixo do solo, já
que o túnel seria um túnel leve.

Eu: “Uau, Deus, Você é incrível e não apenas um pouco incrível porque está
além de quaisquer palavras para descrevê-lo. Você é o grande 'EU SOU' e
estou grato por ser Seu filho. Que honra."

Comecei a chorar quando me virei e olhei. Diante de mim estava o céu
no paraíso logo após o pôr do sol ou anoitecer. O céu passou de tons de ouro
da linha do horizonte para rosa, roxo e um belo azul profundo. Eu vi estrelas
coloridas e as constelações tão claramente quando me sentei na pedra de
quartzo iluminada.

Eu: “Pai, obrigado por não remover as estrelas e o céu noturno do céu.
Obrigado por manter o pôr do sol e o nascer do sol. Obrigado por nos
permitir desfrutar de Sua luz gloriosa '24/7 'em termos terrenos na Cidade
de Deus, mas permitindo Suas maravilhosas exibições de glória por todo o
Céu para nosso desfrute. Obrigado por descansar aqui.”

Sentei-me por algum tempo e olhei para esta pequena área de vale no
céu. Eu então senti uma mão em meu ombro e olhei para cima e vi Uriel
sorrindo para mim. Ele então fez um sinal para que eu permanecesse onde
estava e sentou-se ao meu lado.
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Uriel: "Então, Erin, o que você acha?"

Eu: “É lindo, mas polêmico porque se acredita que não há noite no céu nem
sombra, mas eu já vi os dois, junto com as estrelas, constelações e a Aura
Borealis, que exibem a glória de Deus.”

Uriel: “Deus responderá às suas perguntas, pois Ele mostrou a você as duas
noites no Céu e também o descanso.

“Está escrito em Apocalipse 22:3-5, 'O trono de Deus e do Cordeiro
estará na cidade e os que uma vez cativos O servirão. Eles verão Seu rosto e
Seu nome estará em suas testas. A noite não existirá mais e as pessoas não
precisarão de lâmpadas ou luz solar, porque o Senhor Deus lhes dará luz e
eles reinarão para todo o sempre.'

“A cidade não precisa do sol nem da lua para brilhar sobre ela, porque
a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações
caminharão em sua luz e os reis da Terra trarão sua glória a ela.

“A cada dia seus portões nunca fecharão porque nunca será noite lá.
Isso está em Apocalipse 21:23-25. Erin, o que isso significa? O que foi
mostrado a você? ”

Eu: “Bem, o Trono de Deus e aonde Ele mora é na Cidade de Deus e é mais
brilhante que o sol. Mesmo que o sol brilhasse sobre ele, a glória de Deus é
maior do que a luz do sol. A glória de Deus o ilumina como uma lâmpada de
dentro, assim como nosso Pastor, o Cordeiro de Deus, ilumina nosso
caminho para Seu Trono.”

Só então, e bem diante dos meus olhos, vi um Jardim de Luz. Eu vi
fontes de água brotando abaixo da superfície, todas iluminadas com cores. O
solo era iluminado por baixo e a água cascateava sobre belas paredes em
canais e piscinas semelhantes a piscinas infinitas terrestres.

Eu vi fontes brotando deles em diferentes formas e exibições, mas a
água era 'Água Viva'. Comecei a chorar como nunca na minha vida tinha
visto uma cena tão bonita ao lado de Jesus e da Sala do Trono de Deus em
Sua glória.

Uriel pegou minha mão e nós estávamos instantaneamente no belo
caminho iluminado através deste Jardim de Água Viva. Uriel fez sinal para
que eu bebesse e corri por baixo dos arcos de água e coloquei minhas mãos
em concha no riacho.

Minhas mãos se encheram dessa água que parecia viva e parecia
realmente respirar. Embora eu já tivesse visto isso antes, não tinha
entendido verdadeiramente até este momento. Enquanto escrevo esta visão
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aberta, senti onda após onda de calor e calor, como ondas curativas,
tomarem meu corpo.

Enquanto bebia essa água viva, senti algo acontecer em mim que
parecia uma nova vida. Eu bebi profundamente e depois peguei mais. Eu me
virei para Uriel como se tivesse descoberto algo notável que realmente
estava lá o tempo todo.

O Senhor me batizou nesta água e tudo isso flui de Deus, mas aqui
estou eu agora descobrindo que se trata de água viva. Uriel então apontou
para uma pedra abaixo desta fonte e eu vi no escriba gravado nesta pedra
as palavras, 'Mayim Hayim'.

Eu: “O que isso significa?”

Uriel: “Significa 'Água viva', Erin. Agora Deus pede a sua presença.”

Ele estendeu a mão e eu fui até ele e peguei sua mão. Enquanto eu
ainda estava em choque com a minha descoberta do óbvio, estávamos
instantaneamente na frente da porta aberta de Deus. Uriel estendeu a mão
e colocou pomada em meus olhos e, em seguida, me levou para a Sala do
Trono de Deus.

Enquanto Uriel me trouxe para mais perto do Trono do que da última
vez, eu ainda estava tão longe. As células do meu corpo caíram quando
meus joelhos foram para o chão de safira. Fiquei lá e adorei a Deus de
cabeça baixa.

De repente, percebi que meu coração estava pesado hoje com o peso
do mundo em meus ombros. Eu vi imagens de cidades devastadas e
crianças chorando em minha mente e chorei.

Deus: "Erin, fale o que te sobrecarrega."

Eu: “Não posso mentir em Tua Corte, Pai, nem posso falar o que eu gostaria
que a verdade fosse de acordo com minha vontade. Falar a verdade quando
meu coração não a vê também é mentira. É diferente ouvir a verdade e
falá-la quando não é mel para os ouvidos”.

Deus: “Sim, mas você não é Eu e a verdade é Minha para revelar e sua para
ser contemplada. Portanto, não fique em silêncio. Sou eu quem digo que sou
e sou o seu criador?”

Eu: “Sim, Pai.”

Deus: “Então, deixe-me ser a verdade e você deve escrever o que for
instruído, pois vou preservá-lo em tempos de angústia. Agora, por que eu
levaria Meu anjo a falar sobre o Céu se não havia nada para descobrir aqui?
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“Se Minha Palavra é uma Lâmpada para seus pés, e assim ilumina seu
caminho, eu faria seu caminho propositalmente tortuoso para tropeçar em
você ou iria acendê-lo vagamente com meia chama? Não, eu não faria.
Então, qual verdade está escrita e qual verdade não está?

“Onde está escrito que o descanso sabático não é mais bom? Onde
está escrito que declarei que a lua será removida de minha vista por toda a
eternidade? Basta ler o que está escrito para compreender, mas ninguém ore
antes de escrever o que é contrário.

“Digo-vos que não os enviei para interpretar isto sem orientação, pois
não o fiz. O que você viu do Céu que não lhe agrada?”

Eu: “Oh, Pai, o Céu é incrível e fui enganado por não ler as Escrituras por
mim mesmo e confiar naqueles que o Senhor não enviou. Eu acreditei e me
disseram quando era criança que o céu está sempre cheio de luz ofuscante.

“Disseram-me que tudo o que fazemos é adorar a Ti de joelhos sem
parar e que Te louvamos constantemente. Disseram-me que não há nada
para dormir e nada a fazer a não ser louvar-Te aqui mesmo, de joelhos.”

Deus: “Oh, então você nunca bebe do Rio da Vida, come frutos da Árvore da
Vida ou anda pelas Ruas de Ouro? Ou se Eu preparei um lugar para você e
tenho uma Mansão com muitos quartos, o que isso significa? Em vez disso,
Eu apenas preparei um chão para me ajoelhar e me adorar?”

Comecei a sentir o barulho do chão e ele tremeu.

Eu: “É confuso para muitos.”

Deus: “Erin, a minha palavra é uma lâmpada, então quando Eu disse que
declaro o oposto? Não dê ouvidos aos tolos. Você pode ler minha Palavra
cem vezes e pode até memorizá-la, mas se não houver uma Lâmpada para
iluminar o caminho, iluminando o conhecimento em seu coração, então isso
não tem sentido.

“Eu preparei muitas moradias aqui. Preparei festas e banquetes,
celebrações e até outros eventos que parecem estar de acordo com a Minha
Palavra, mas parecem contrários aos comentários populares. Não se
engane."

Eu: “Perdoe-me, Pai, pela minha ignorância, já que o Senhor deixou tanto
claro para mim e está de acordo com a Sua Palavra. Você torna as coisas
simples para aqueles que precisam e complexas para aqueles que esperam.
Existem camadas e camadas de Escritura, mas apenas um Deus.”
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Deus: “Erin, preparei um lindo lugar aqui para todos que Me amam. Aqueles
que crêem em Meu Filho não perecerão, mas terão a vida eterna. O inimigo
vendeu muitas de vocês mentiras.

“Você é ensinado os caminhos da vida eterna através da Palavra e do
Espírito Santo, o Espírito da Verdade, Minha chama em você. Você é uma
lanterna da Minha verdade. Não dê ouvidos àqueles que afirmam me
conhecer, mas por meio de seus próprios comentários estão longe de mim.

“Estes são iguais aos das sinagogas que adoram se ouvir falar. Eles
foram enviados para fazer você se sentir como se não pudesse ficar de pé
diante de Mim. Estes são os mesmos que aderem a cerimônias terrenas,
rituais, vigílias de oração, jejuns e reuniões da igreja.

“Estes são lobos em pele de cordeiro, enviados para enganar a muitos.
Você os conhecerá por seus frutos. Isso introduz práticas de religiões
estrangeiras e as trazem para a Minha igreja, declarando-as sagradas,
profanando assim o Meu santuário e destruindo as Minhas Palavras para
torná-lo mais popular.

“Aqueles que escolhem dormir, ficam dormindo. Aqueles que escolhem
viver, então acordam e se levantam para que vocês possam viver.
Levante-se com suas lâmpadas e mantenha óleo em suas lâmpadas
continuamente. Não deixe sua chama ser removida.

“Não o guarde debaixo da cama, pois não iluminará o seu quarto.
Coloque sua lâmpada onde possa ser vista e seu caminho será iluminado.
Não esconda a chama dentro de você. Fique alerta."

Eu: “Obrigado, Pai.”

Deus: “Eu te amo."

Uriel me colocou de pé e saiu da porta de Deus.

Eu: “Uriel, eu fiz isso? Eu sou o lobo?"

Uriel: “Erin, se você fosse, Ele não falaria mais com você. Você se preocupa
com cada mensagem como se fosse culpada.”

Eu: “Bem, fui vítima de não ler a Palavra de Deus e confiar em comentários
para obter respostas, então me sinto culpada. Eu ainda sentia que deveria
me arrepender.”

Uriel: “Então isso é bom porque Deus está mostrando que você deve
manter sua chama acesa. Permaneça em Sua Palavra como sua lâmpada e
mantenha-a apagada, onde outros possam vê-lo, mas o mais importante,
onde Deus possa vê-la.

Eu: “Você quer dizer Jesus, meu noivo?”
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Uriel: “Sim, você é uma Noiva, então é hora de estudar os casamentos e
tradições judaicas para ver um padrão em Sua Palavra, pois isso é
sabedoria. Também estude Cânticos de Salomão 4:15, pois você é a Sua
alegria. Erin, e você é como uma fonte. Agora, você tem perguntas.”

Eu: “Sim, eu vejo o tempo do Problema de Jacó chegando e acredito que
seus inimigos estão usando cinco formas de ataques contra eles. Vejo a
Líbia, o Líbano e três outros. Vejo líderes sem terra dando ordens sobre
esses ataques.

“Enquanto isso acontece, ainda vejo problemas nos EUA por parte dos
quatro anjos nas quatro esquinas, à medida que essas punições violentas
continuam. No entanto, os incêndios e os abalos, assim como os furacões,
ainda não começaram. Quando será isso?”

Uriel: “Já começou e é como um prenúncio. Conte-me sobre o seu sonho
que você teve recentemente.”

Sonho

Eu vi várias fundações desmoronando enquanto uma estrutura muito
segura em uma cidade distante implodia sobre si mesma. Eu vi uma
multidão massiva pisoteando um tonel de cerejas. Eu ouvi quatro pessoas
gritando a plenos pulmões.

Pessoa 1: “Estas cerejas farão vinho doce.”

Pessoa 2: “Quanto? Quanto custa esta garrafa de vinho?”

Pessoa 3: “Não há preço a pagar. Eles foram pré-comprados e têm um
preço muito alto.”

Eu vi as garrafas de vinho sendo enviadas em caixotes de madeira
para uma terra distante no exterior, junto com móveis e outros itens. Então
vi pessoas cortando cerejeiras.

Pessoa 4: “Não haverá mais colheita de cerejas. Acabou."

Então eu vi a costa oeste dos EUA. Eu vi as uvas nas vinhas
murcharem até se tornarem passas mais rápido do que os colhedores
poderiam colhê-las e agora não havia uvas para fazer vinho.

Trabalhador: “Sem vinho porque acabou e não haverá nada de onde se
embriagar. O que faremos?"

Então eu vi incêndios crescendo rapidamente enquanto a Terra rugia.
Não havia água para apagar os incêndios e nada para remediar a terra seca.
Então, vi campos de milho nas regiões do norte. Ao sul, vi inundações
maciças e terras devastadas, ressecadas e rachadas.
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Homem: “Onde está a colheita? O que vamos comer? Nós vamos morrer de
fome!”

Então eu vi várias cidades enormes em um calor escaldante, sem água
doce. As pessoas estavam sufocando de calor e vi apagões e agitação civil.

O sonho terminou.

Eu: “Uriel, isso é horrível.”

Uriel: “Primeiro você viu as frutas do país sendo retiradas, deportadas para
outro lugar e dadas a outros. Este foi o saque e os frutos e a riqueza da
nação se foi. Então não havia vinho para beber. A embriaguez se
transformará em uma sobriedade assustadora, pois não haverá luxos. Em
seguida, haverá racionamento de suprimentos de alimentos, calor e
agitação.”

Eu: "Então é isso agora?"

Uriel: “Os anjos não começaram o castigo da terra? Quando isso vai parar?
Não há arrependimento nem humildade.”

Eu: “E o touro gigante?”

Uriel: “Este touro está sob o poder de Deus e permanecerá.”

Eu: “Há tantas notícias para relatar, mas a maior parte delas na TV não é
boa”.

Uriel: “Haverá tanta coisa chegando tão rapidamente que eles não terão
tempo para criar um roteiro ou definir uma agenda. Muitos não terão a
capacidade de sequer ver o que aconteceu e o que irá ocorrer. Há muito não
divulgado, mas você não deve se concentrar nisso. Continue em seu curso e
ore por revelação se tiver dúvidas.

“Deus designou anjos a seu respeito para protegê-la em todos os seus
caminhos. Você está prestes a ser criada de uma nova maneira para a glória
de Deus, Erin, e ficará maravilhada. Agora, lembre-se que os últimos oito
livros de Sua Palavra serão uma luz para o seu caminho. Você receberá
revelação divina sobre o que você vê ao seu redor. Você vai orar e receber.”

Eu: “Não entendo, mas estou animada.”

Uriel: “Você ficará maravilhada e se alegrará. Agora reserve um tempo para
orar, louvá-Lo e se alegrar. Você é amada."

O sonho acabou.
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