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208 - Deus, A Igreja Dormindo e Isaías 30

Recebi quarta-feira, 17 de agosto de 2016.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Agradeço-te por este lugar seguro
escondido nas árvores. Agradeço-te por meu marido, meus filhos, minha
família e meus amigos. Agradeço por nos levar por um caminho reto.

Pai, estou em um lugar baixo agora, um lugar que o Senhor
frequentemente traz todos nós antes de fazer algo incrível. Senhor, eu
acredito no incrível.

Recentemente, Você me deu vários sinais e, depois desses sinais,
sonhos. Por favor, ajude-me a compreender esses sinais, bem como os
sonhos que se seguiram.

Historicamente, os meses de verão nunca foram os melhores para
mim. Não apenas são desconfortavelmente quentes, mas sempre sou
atingido por ataques de meus inimigos. Parece uma época em que os ânimos
explodem e meus inimigos se levantam contra mim.

No mesmo dia em que terminei de organizar meus trabalhos, o site foi
aberto. Nesse mesmo dia, chegou uma carta que abalou o meu mundo.
Como resultado, gritei as seguintes palavras em petição a Você enquanto me
ajoelhava:

“Ó Pai, fiz tudo o que o Senhor pediu. Eu não tenho sido perfeito, mas
por que Você permitiria que tantos problemas surgissem sobre mim? Eu te
amo, Senhor, então por quê? "

Esta foi a sua resposta:

“Seus papéis estão organizados e sua tarefa não é mais pesada. Agora
apresenta o que você tem como quem pode refutar a prova registrada? Sua
evidência é boa. Agora, tomei esse cuidado com você apenas para permitir
sua destruição iminente? Eu levo você através das dores do parto e não
cumpro o que prometi?"

Ok, Pai, Você é incrível em suas obras. O que Deus é como você? Não
há ninguém como você! Eu admiro as tuas boas obras. Agora, por favor,
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ajude-me a perseverar, pois freqüentemente fico desanimado e duvido de
minhas próprias habilidades para seguir em frente com Suas instruções.

Algo aconteceu outro dia em um momento interessante. Eu tinha
repreendido minha filha por ficar rapidamente desanimada quando Você não
deu imediatamente as respostas às suas orações e revelações de seus
sonhos. Senhor, por favor, incentive-a, pois ela é uma versão mais jovem de
mim e muitas vezes faço o mesmo com Você. Por favor, nos perdoe.

Percebi que vivemos em uma área de várias igrejas protestantes.
Muitas dessas igrejas são um ramo de uma denominação Batista que não
acredita em Seus milagres, sinais ou maravilhas e não compartilham de
nossas crenças de que Você opera em milagres dos dons do Espírito Santo
hoje.

Pai, por favor, use todos nós para a Sua glória para testemunhar
àqueles que estão dormindo. Tive um sonho algumas noites atrás que se
relacionava com tudo isso. Esse sonho era tão incrivelmente claro que era
ainda mais claro do que um filme de alta definição.

A descrição do sonho começa

Meus filhos estavam conosco em uma bela igreja rural branca com
uma torre. Era uma igreja muito tradicional e tinha uma cruz de pátina
envelhecida com um anjo no topo da torre. Tinha doze vitrais e cada um
representava Jesus e Seus discípulos. As janelas eram muito coloridas e
elaboradas.

Nós estávamos lá para uma dedicação de bebê. No interior da igreja,
todas as superfícies foram pintadas de branco. As tábuas do teto, as vigas e
vigas de madeira, o piso de tábuas, as tábuas ou paredes laterais e os
bancos eram todos pintados de branco. Não havia isolamento nas paredes,
apenas nas tábuas dos torno laterais.

Era um dia ensolarado e os bancos estavam lotados com cerca de
trezentas pessoas. A congregação era formada por todas as nacionalidades,
tanto jovens como idosos. A temperatura dentro da igreja era de cerca de
vinte graus Celsius e não estava nem quente nem frio, mas apenas no meio.

Havia um coro considerável e um grande órgão de tubos. Cantamos
hinos primeiro e então o pastor começou a chamar bebês para a dedicação.
As crianças eram adoráveis   e tinham Jesus refletido em seus rostos. Todos
nós começamos a orar e dedicar cada criança ao Senhor.

Enquanto isso ocorria, houve uma onda de luz que percorreu a
atmosfera. Em um instante, todas as crianças foram embora. Eu não tinha
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certeza se eles tinham saído para a escola dominical ou foram levados para
o berçário, pois parecia que eu havia apagado por um momento no sonho.

Eu não estava então em meu corpo, mas em meu espírito, enquanto
examinava a igreja. Enquanto eu percebia que todas as crianças haviam
sumido, percebi também que minha família também não estava mais
presente. No entanto, os bancos ainda estavam quase lotados.

Então, vi uma quantidade enorme de paroquianos dormindo nos
bancos, principalmente idosos. Os rostos dos adormecidos tinham um tom
acinzentado e eram de cor acinzentada. Levantei-me e tentei acordá-los,
mas não consegui.

Olhei para a frente da área do altar e vi que até o pastor estava
dormindo em sua cadeira e que sua Bíblia havia caído no chão. O coro tinha
alguns lugares vazios, mas todos estavam dormindo ali também.

Enquanto fazia a varredura, percebi que apenas uma pessoa
permanecia acordada. Uma mulher continuou a tocar órgão de tubos de
costas para toda a igreja. Ao me aproximar da mulher, percebi que ela tinha
mais ou menos a minha idade.

Só então, ela se virou e olhou para mim. Então eu vi que ela era
realmente um demônio. Eu rapidamente ordenei que ela fugisse para o
abismo do inferno em nome de Jesus. Fiquei chocado quando, em vez de
fugir, ela riu de mim. Ela cheirava a pútrido e seu rosto estava contorcido e
nodoso. Enquanto ela falava, percebi que ela tinha presas.

Demônio: “Esta é a nossa vez. Você não tem autoridade aqui agora.”

De repente, acordei assim que o demônio falou.

A descrição do sonho terminou.

Pai, este sonho era tão real. Ajude-me a entender o que podemos
fazer para evitar isso.

Mais tarde, tive um sonho diferente. A descrição dos sonhos começa …

Minha família estava de férias em um resort oceânico e nós estávamos
hospedados no sétimo andar em uma grande suíte com vista para a enseada
da baía. A enseada era bonita e tinha uma praia arenosa com uma área de
costa ligeiramente rochosa.

Numa das manhãs da nossa estadia, recebemos uma batida à nossa
porta. Olhei pela brecha de segurança e percebi que era alguém do
concierge. Abri a porta para falar com ele.
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Porteiro: “Você viu o que aconteceu? A maré baixou durante a noite e
nunca mais voltou. Há restos de naufrágios e tesouros expostos. Estamos
alertando nossos hóspedes para que você possa participar da caça aos
tesouros primeiro. Quando essa história chegar ao noticiário, muitas pessoas
virão de todos os lugares em busca de moedas e jóias. ”

Depois de agradecer, fomos para a varanda e, com certeza, a maré
estava mais baixa do que baixa. Não havia nada além de naufrágios,
tesouros e conchas, junto com vários outros itens, ao longo de uma
extensão de uma milha ou mais da costa enquanto o oceano recuava.

No início, eu e meu marido queríamos ir à praia. No entanto, quando
me virei para ele, nós dois hesitamos ao mesmo tempo. Quando olhamos
para fora, percebemos que havia centenas de pessoas vasculhando o
tesouro em busca de artefatos de valor.

Meu marido: “Erin, a maré vai voltar e acho que vai ser um tsunami a essa
altura. Acho que devemos evacuar imediatamente.”

Eu: “Uau, nem me ocorreu que um grande tsunami poderia estar chegando.
Embora a ideia de um tesouro seja intrigante, concordo que devemos partir
agora. ”

Rapidamente empacotamos todos e fugimos para o nosso veículo.
Enquanto íamos para o nosso veículo, chegamos perto de uma área onde
antes havia água. Havia uma bola de lama feita de óleo e alcatrão misturada
com um crânio humano, algumas botas velhas e algum lixo. Tinha um fedor
horrível.

Quando estávamos saindo, olhei para trás em direção à costa
enquanto meu marido dirigia nosso veículo. Como o dia estava ensolarado e
lindo, notei que agora as pessoas estavam até fazendo piquenique onde
antes ficava a água. Então percebi que, de alguma forma, a alga musgosa já
havia se transformado em grama.

As pessoas pareciam estar relaxando e se divertindo quando, naquele
momento, vimos uma onda enorme se aproximando ao longe, maior do que
qualquer coisa que eu já tinha visto antes. A onda tinha pelo menos 45
metros de altura.

A descrição do sonho terminou.

Pai, esses sonhos eram tão reais.

Jesus: “Erin, sobe.”

4



Eu estava imediatamente à porta de Deus. Senti uma mão em meu
ombro esquerdo, então me virei e vi que era Uriel. Uriel tinha um pequeno
pássaro lindo em seu ombro, que eu reconheci instantaneamente de uma
visita anterior ao céu.

Uriel: “Deus pede sua presença, Erin.”

Ele estendeu a mão, colocou pomada em meus olhos e me conduziu à
presença de Deus. Eu ouvi o lindo coro cantando, 'Santo, Santo, Santo!' Não
pude deixar de chorar com as vozes desses anjos. A incrível perfeição de seu
som era diferente de tudo sob o céu ou na terra.

A luz do Trono de Deus era intensa em magnitude e poder, pois Sua
glória é maior do que o sol. Seu trono brilhava no mar safira, que por sua
vez refletia e criava algo como aura boreal em esmeralda, azul e ouro. Foi
incrível, mas difícil de descrever, pois sou limitado em minha capacidade de
descrever o indescritível.

Quando minhas pernas não aguentavam mais, caí de joelhos em
adoração a Deus. Eu ouvi o coro celestial louvar a Deus. Eu levantei minhas
mãos para agradecer a Deus por tudo o que temos. Agradeci a Ele por me
chamar de amigo, embora às vezes não me sinta digno de ser chamado de
amigo.

Anseio por Ele, mas mesmo assim reclamo quando não vejo Sua obra
em minha vida imediatamente quando oro por ela. Arrependi-me do meu
erro de pensamento e pedi a Ele que preenchesse meus dias restantes aqui
com zelo por ele. Pedi que a Sua Vontade fosse feita na Terra como no Céu.
Agradeci a Ele por Sua beleza e provisão.

Eu O adorei por algum tempo lá e pude sentir minha energia sendo
restaurada. O coro parecia as vozes de mil anjos. Não tenho certeza de
quantos anjos havia mais e poderia até haver mais ou menos de mil.
Independentemente disso, isso foi simplesmente incrível de ouvir.

Deus: “Erin, você é minha amiga. Eu te chamo de amiga.”

Eu: “Obrigado, Pai, mas nem sempre me sinto uma amiga assim.”

Deus: “Erin, você está aqui me procurando e querendo a sua confirmação.
Aqui serei encontrado por você.

“Agora, a igreja está dormindo e eles estão mornos. Eles gostam de
seu lugar, então você não pode acordá-los para prepará-los para o que está
por vir, apesar de seus melhores esforços. As igrejas que dormem
comprometeram seu primeiro amor. As igrejas agora servem tanto aos
pecados dos homens quanto às riquezas e não mais Me servem.
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“No entanto, aquelas igrejas que mantêm os olhos fixos em Mim e
permanecem nas Minhas leis e mandamentos serão poupadas do que vier.
Cada casa deve se apoiar nos alicerces da Minha Palavra, mas muitas estão
na areia movediça.

“Eu enviei Minha pedra angular, Meu Filho. Que casa pode estar sem
Ele? A estrutura entraria em colapso. De que é que o telhado sobre eles os
cobre? Quem é a cobertura de suas casas?”

Eu: “Pai, Jesus é nosso alicerce e nossa cobertura e muitos outros afirmam
estar na sólida rocha de Jesus.”

Deus: “Isso é bom. No entanto, uma coisa é louvar-Me em tempos bons,
mas é outra coisa louvar-Me em tempos difíceis.”

Eu: “Pai, às vezes sou culpado disso porque me pergunto se estou no
caminho certo. É fácil louvar Você nos momentos bons, mas é mais difícil
quando os problemas acontecem e vê-lo no meio deles.”

Deus: “Eu estou com você e vou livrá-lo nos momentos bons e nos
momentos ruins. Estou no olho da tempestade. Eu sou o alívio frio no calor
escaldante. Eu sou a fonte nascente em águas estagnadas. Eu sou o tenro
rebento em uma terra escaldada pelo sol.

“Erin, clame por Mim tanto nos momentos bons quanto nos maus. Eu
estarei lá como estou com você, então não tenha medo. Eu tenho você, Erin,
então me permita carregá-la.”

Eu: Chorando. "Obrigado pai. Por favor, esteja com todos os meus amigos e
suas famílias também. Abençoe-os e envie anjos celestiais para protegê-los
em todos os seus caminhos. Se for a Tua Vontade, por favor, cure todos nós
que estamos enfermos ou com problemas. Nos fortaleça para o que vier. Por
favor, derrame as dádivas dos milagres sobre nós, Pai, para que possamos
testificar de quem és no meio destas poderosas tempestades.”

Deus: “Mandei calamidades sobre as terras. Isso deve despertar aqueles a
quem chamarei uma última vez. Então farei mais. Atenderei seus pedidos,
mas no Meu tempo e para Minha glória. Não desanime ou desanime quando
as coisas parecem não estar acontecendo no seu tempo.

“Permaneça focado em quem eu sou. De repente, e sem aviso, vou
cumprir Minhas promessas a você. O inimigo busca o seu desânimo, mas
você deve se concentrar em Mim. Não dê ouvidos aos pessimistas,
entendeu?”

Eu: “Sim, Pai.”
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Deus: “Agora, as pessoas estão confortáveis   exatamente onde estão de
seus bancos. Eles estão a dormir. Eles não veem o que está acontecendo.
Você deve orar para que eles acordem antes que o grande e terrível dia
chegue. Isso é o suficiente por hoje.”

Senti a mão de Uriel no meu ombro enquanto me levantava.

Eu: “Pai, por favor, esteja conosco. Não nos abandone. Por favor, forneça
para nós. As coisas estão ficando difíceis.”

Deus: “Eu tenho você. Eu vou fornecer abundantemente para você. Não se
preocupe. Você é amado."

Enquanto Uriel estava me tirando da porta de Deus, voltei para
louvá-lo.

Eu: Gritando. "Eu te amo muito, Pai."

Eu ouvi sua risada estrondosa e sacudiu o chão enquanto eu
caminhava.

Deus: "Eu também te amo, Erin."

Uriel: “Erin, Deus mostrou a você recentemente que um sapo colocado em
água fervente salta rapidamente. No entanto, quando um sapo é colocado
em água morna e as chamas são alimentadas lentamente até uma eventual
fervura, o sapo é fervido vivo. O sapo não sabe que a água ao seu redor
está fervendo, então ele nem tenta escapar. Muitos anos atrás, um sábio
conselheiro enviou a você uma mensagem de Deus. Você se lembra disso?"

Assim que ele falou isso, lembrei-me de minha conselheira cristã me
alertando sobre uma armadilha em que ela me viu prestes a cair. Ela então
me contou como Deus eventualmente me chamaria para fora do lugar
deserto, falaria com ternura comigo e me libertaria. Ela me deu Isaías
30:15-23. Ela então falou profeticamente sobre mim, sobre como minha
corrida foi difícil e o quanto o Senhor me amava.

Eu: “Sim, lembro-me disso e me assombrava há sete anos, quando tomei
uma decisão horrível. Eu estava ocupada e fiz o meu próprio entendimento
porque Deus não estava respondendo rápido o suficiente. Deus não disse
nada, o que agora sei que significa 'Não, por enquanto' ou 'espere'.

“No entanto, eu estava impaciente e perdi muito por causa disso. Não
segui o conselho de Isaías 30:15, 'No arrependimento e no descanso está a
tua salvação, na tranquilidade e na confiança está a tua força'. Eu não
aceitaria nada e cometi erros horríveis como resultado”.
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Uriel: “Isso foi trazido à sua atenção porque você não faz mais como antes.
Você não se conforma mais com os desejos do homem, mas obedece aos
pedidos de Deus. Você permanece firme. Agora, isso é bom.

“Há mais coisas nessas Escrituras relacionadas ao estado atual do
mundo. Começa em Isaías 30, versículo 25, e continua. Os estudiosos
argumentarão que isso aconteceu em um momento anterior e eles estariam
corretos, mas é para o momento em que você está também. Você vê?"

Tive então várias visões, uma após a outra:

● As torres gêmeas do World Trade Center em Nova Iorque desabando.

● O véu do sol lentamente sendo removido.

● Uma membrana como o celofane sendo removida da Terra.

● A lua estava mais brilhante e o sol também.

● Calor e incêndios.

● Inundações.

● Terremotos.

● Então, as pessoas estavam subindo para as montanhas.

Eu: “Isaías 30:25-33 é o tempo de agora até o fim? É 30:25 quando as
torres caíram e as pessoas foram massacradas pelas mãos do inimigo? É
30:26 quando o sol e a lua estão mais brilhantes e o sol está sete vezes
mais quente? 30:27 está falando do calor e do fogo?”

Uriel: “Sim, mas também daqueles que falam a verdade sobre os perdidos
que o fazem com o coração em chamas por Deus e com zelo”.

Eu: “30:28 está falando de inundações e terremotos?”

Uriel: “Sim, sobre inundações tão altas, ou mais altas, que o pescoço. Deus
sacode as nações com destruição por vários métodos e fontes, não apenas o
solo de terremotos. Ele permite que eles sejam de livre arbítrio e, em suas
bocas, são pedaços como cavalos, conduzindo-os a problemas por causa de
seus próprios desejos pecaminosos.

“Você vai testemunhar o problema dos perdidos de um novo ponto de
vista. O problema que vem sobre a terra é como a parábola do sapo. Muito
poucos estão cientes de que o calor foi aumentado pelas mãos de Deus.
Logo a panela vai ferver, então continue a orar para que aqueles que
dormem profundamente acordem de seus bancos mornos.”

O sonho acabou.
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