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209 - Deus, Suas Promessas e
O Perdido e Achado

Recebido no domingo, 28 de agosto de 2016.

Dia 20 de Jejum de 21 dias

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por meu marido, meus filhos,
minha família e meus amigos. Obrigado por suas promessas incríveis para
mim. Eu me apego a eles. Agradeço-te por ver algo em mim que, para além
da minha compreensão, era uma medida de valor para ti. Não vejo como
Você, mas quero.

Hoje, passei algum tempo olhando um pequeno diário que encontrei
do ano 2000 e alguns escritos de 2003. Na época, eu era completamente
deste mundo e só abri mão de Você em momentos de necessidade.

Felizmente reconheci meus erros naquela época, mas percebi que não
era capaz de falar a verdade. Escrevi no papel o que pensei que você queria
ouvir de mim. Reconheci meus problemas e implorei para ser
milagrosamente curado ou libertado deles, mas não tinha a menor ideia
sobre meus problemas cardíacos.

Eu escrevi muito jargão de 'Querido Pai', mas realmente não entendia
o que havia de errado com minha própria caminhada de fé. Essa foi a minha
abordagem, que agora percebo não foi a maneira que Deus deseja que
venhamos a Ele:

Eu só iria a Deus nos momentos difíceis. Então, quando Ele
respondesse às minhas orações ou não o fizesse totalmente, eu me
estribaria em meu próprio entendimento e criaria um caminho para mim. Às
vezes, bem, na verdade, na maioria das vezes, eu me metia em problemas.
Então, quando eu não conseguisse sair do problema que criei para mim,
voltaria a ficar de joelhos.

De certa forma, Pai, foi como ler uma história trágica. Ainda ontem, li
uma versão abreviada do 'Pinóquio' original dos anos 1940. Esta foi uma
história que minha avó leu para mim quando eu era uma garotinha. Senhor,
eu sei que foi Você quem me levou a ler esta história novamente.
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A história original de Pinóquio é estranha e diferente da versão
comercial posterior. A história original realmente não era sobre a mentira
que causou problemas para Pinóquio, mas sobre as situações em que o
menino ingênuo se meteria ao cair no engano dos outros.

Como minha própria história de tolice, parecia quase uma tragédia nas
páginas de meu próprio diário escritas no passado quando eu ainda não era
verdadeiramente um filho de Deus que vivia e respirava. Em vez disso, era
como uma marionete com um coração incircunciso que permitiu que Satanás
fosse minha marionete.

Eu também permiti que outros me controlassem e me enganassem
porque não sabia como ouvi-lo, pai. Não permiti que Você me desse a vida
e, como resultado, passei por um caminho muito longo e doloroso na minha
corrida para chegar aqui.

Agora, quando ouço meus filhos dizerem: “Mãe, eu oro, mas Deus não
me responde”, eu respondo: “Ele nem sempre responde no começo, pelo
menos em voz alta. No entanto, se prosseguirmos, permanecermos fiéis na
espera e realmente ouvirmos, só então poderemos ouvir Sua voz mansa e
delicada dizer: 'Este é o caminho, ande nele!'”

Pai, havia muito barulho ao meu redor durante minha ensaios e testes.
Foi tão difícil ouvir a Sua voz em mim. Obrigado por não desistir de mim.
Obrigado por cumprir suas promessas. Obrigado por abrir caminho quando
realmente não havia caminho. Obrigado por me dar riachos nos lugares
desertos da minha vida.

Perdoe-me pelos anos em que estive com raiva de Você por Seu
silêncio. Só não sabia que Você estava ouvindo o tempo todo. Eu realmente
não sabia que você se importava em me ouvir. Não é que Você seja um
Deus pequeno, mas eu sou uma pessoa pequena, com uma fé minúscula e
pequenas orações. Pai, você é o Deus do 'Enorme'.

Quando olho pela minha janela, não há nada que você não tenha
criado. Você inspirou tudo. Não há nada além de você e nenhum milagre é
grande demais para você. Não há nada impossível, improvável ou
impraticável para você.

Você determina nossos dias e os conhece desde o nascimento. Nossos
erros não O surpreendem nem nossas ações fazem com que Você mude
nosso curso, pois Você sabe de tudo isso com antecedência. Você é incrível e
incrível em poder, mas é firme, imutável e seguro.

No entanto, você também 'fará uma coisa nova!' Como você faz tudo
isso, simplesmente me deixa sem fôlego e totalmente pasmo com tudo o
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que você faz. Obrigado, obrigado por transformar todas as minhas lágrimas
de tristeza em lágrimas de alegria. Obrigado por pegar meu coração e usá-lo
para Sua glória. Amo-te, Pai.

Eu estava chorando enquanto escrevia tudo isso em gratidão e amor
por Seus caminhos gloriosos e por ser nosso Pai amoroso.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava imediatamente no mirante do vale de Deus ao lado de Sua
porta. Ali, ao longo do caminho da crista, ficava o banco e, ao lado dele, a
pequena pedra com a nascente borbulhante. Fui até a rocha e peguei a água
em minhas mãos em concha.

A cada colher de minhas mãos, eu sentia mais e mais vida entrar em
mim. Isso é difícil de descrever, mas a água do Céu se refresca como nada
na Terra. Depois de vários punhados, durante os quais realmente parei de
contar as colheres depois de cinco, sentei-me no banco para olhar o belo
vale de Deus.

Era madrugada e o sol ainda não havia nascido. Os sons eram
incríveis, pois havia tantos pássaros cantando louvores em uníssono. Havia
bandos de tantas variedades de pássaros que mesmo alguém que
normalmente não tinha interesse em pássaros ou animais selvagens ainda
acharia esta cena além de incrível.

O Rio da Vida corria no meio deste vale e era ladeado por prados e
pomares. A área parecia profissionalmente cuidada e cuidada, mas eu não
acredito que houvesse nenhum jardineiro profissional aqui além de Deus
falando sobre a perfeição.

Em contraste, quando olho para a natureza na Terra, vejo ervas
daninhas crescentes e inflexíveis, sarças misturadas com arbustos de
framboesa e insetos. Aqui no Céu, tudo está em perfeição divina e em
completa harmonia!

Enquanto eu observava os bandos de pássaros criarem formações de
vôo em uníssono com seus louvores ao canto, o sol começou a nascer no
horizonte. O sol criou uma incrível exibição de faixas de cores, onde todas as
cores eram representadas e muito mais cores do que na Terra.

Quando o sol começou a nascer, ouvi o coro celestial de anjos de Deus
cantar e comecei a clamar a Ele em louvor e adoração.

Eu: “Oh Pai, o Céu é o Paraíso e não há nada assim na Terra. Este lugar que
Você preparou para nós me deixa sem palavras além de 'obrigado!' ”
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Eu me virei para olhar o nascer do sol. Aqui, o sol estava nascendo
lentamente e se pondo lentamente e, como resultado, a beleza durou muito
mais tempo no céu do que na Terra. Eu tinha lágrimas escorrendo pelo meu
rosto quando senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e lá estava Uriel
sorrindo.

Uriel: Rindo. “Erin, você está sem palavras? Impossível! Deus pede sua
presença. Você está pronto?"

Eu é claro! Estou tão animado por estar em Sua presença.”

Eu rapidamente pulei de pé e segurei o antebraço de Uriel.
Instantaneamente, estávamos à porta de Deus. Uriel apontou para o
quadro florestal. Lá eu vi uma pequena bolsa de veludo azul de seda com
um cordão de ouro e prata trançado. Abaixo disso estava um lindo envelope
gravado com meu nome nele.

Fiquei hesitante por um momento quando vi um pequeno pardal
marrom pousar no topo do tabuleiro. Eu já tinha visto esse passarinho
muitas vezes. Ele olhou para mim e inclinou a cabeça. Em seguida, ergueu
os olhos e abriu o bico para cantar. O canto que saiu não era característico
de um pequeno pardal, mas mais parecido com o de um pássaro canoro.

Essa canção foi a mais bela canção de pássaro que já ouvi. Enquanto o
passarinho cantava, suas asas mudavam de marrom para branco com
pontas prateadas. Eu vi suas penas mudarem de marrom para dourado e
seu pequeno bico se tornar dourado.

Este pássaro parecia ligeiramente diferente do pássaro que eu tinha
visto antes aqui, mas eles poderiam ser o mesmo pássaro ou até mesmo
apenas um de muitos. Conhecendo a Deus, poderia ser um entre muitos,
não apenas um, mas eu não tinha certeza. O pássaro continuou a cantar.

Uriel: "Você vai abrir sua nota do Rei, Erin?"

Eu: “Oh sim, desculpe. Eu não quero mantê-lo esperando por mim.”

Uriel: “Deus não está surpreso com a sua reação ou com a demora na sua
resposta.”

Virei-me e Uriel cruzou os braços com um sorriso conhecedor. Eu ri e
peguei o envelope. Dentro havia um cartão e eu o abri:

Erin, você é amada. Eu te chamo de amigo! Vou restaurar o que você
perdeu e o que foi roubado. Eu te recompensarei pelos anos que os
gafanhotos comeram; os gafanhotos enxameando, os gafanhotos saltadores,
os gafanhotos decapadores e gafanhotos cortadores. Fui eu quem enviou
este grande exército destruidor contra você. Agora você saberá que sou
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Deus! Eu derramei Meu Espírito sobre você e farei maravilhas nos Céus e na
Terra. (Joel 2: 25-28) Agora fique quieto e saiba que eu sou Deus!

Comecei a chorar. Eu sabia que Deus havia permitido que todos os
problemas viessem contra nós, mas ainda era difícil para mim entender
completamente. Enquanto lia o cartão, vi flashes de eventos do meu
passado, um após o outro. Eu vi perda após perda, luto e tragédia, desde
que eu era muito pequeno.

Uriel: “Erin, não se esqueça que você é amada e que Ele a chamou. Você
pensou que não seria refinado primeiro pela fornalha da aflição? A escória
precisa ser queimada do ouro para torná-lo puro? Agora, abra a pequena
bolsa. Você tem perguntas e Ele dará as respostas. ”

Eu: “Parte meu coração que meu Pai mande tantos problemas para mim,
mas Ele sabe o que é melhor e eu sou grato”.

Uriel: “Ele tem presentes para você, mas, antes que você os abra, deixe-me
ler uma mensagem para você. Esta é uma versão escrita em termos
modernos para você pelo Senhor.”

Erin, Deus, seu Deus, restaurará tudo que você perdeu; Ele terá
compaixão de você; Ele vai voltar e recolher os pedaços de todos os lugares
onde você estava espalhado - 33 ao todo. Não importa o quão longe você
esteja, Deus, seu Deus, o tirará de lá e o trará de volta à terra que Ele
prometeu. Deus, o seu Deus, cortará os calos espessos do seu coração e do
coração dos seus filhos, libertando-o para amar a Deus, o seu Deus, com
todo o seu coração e alma e viver, realmente viver. E você começará de
novo depois que seu Deus lançar maldições sobre seus inimigos que o
odiavam e estavam atrás de você. Seu novo começo será dado porque você
tem sido obediente a Deus, guardando todos os Seus mandamentos. Deus,
o seu Deus, se superará em fazer com que as coisas corram bem para você:
“Ouvi seus clamores e o entreguei a uma terra segura; aqui eu vou
prosperar você. Embora você procure problemas, você não os encontrará.”

Eu: Chorando. “Uriel, Ele já nos abençoou, mas eu não sou perfeito.”

Uriel: “Ele não está exigindo o que é inatingível. Ele pede que você leve o
seu melhor a ele diariamente. Não evite Ele porque você se sente indigna
depois de cometer um erro. Ele está lá para você. Ele é forte em sua
fraqueza.”

Eu: “Você está certo porque só Jesus é perfeito e eu não sou Jesus”.

Uriel: “Não, você é Erin e isso também é bom. Agora, coisas boas estão
esperando!”
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Ele sorriu e apontou para a bolsinha e a porta de Deus. Eu balancei a
cabeça e abri a pequena bolsa.

Eu suspirei! Ao longo dos anos, havia vários itens que perdi ou fui
roubado de mim:

● Alguns dos itens lá foram aqueles que tive de penhorar para pagar as
contas quando as crianças e eu moramos no Oregon quando fiquei doente.

● Havia um velho anel vitoriano que minha bisavó me deu quando
morreu. Eu tinha perdido em um campo jogando com meus primos na
Califórnia.

● Lá estava o relógio de bolso de ouro do meu bisavô, que
"desapareceu" quando um parente o visitou anos atrás, junto com outros
itens.

● Havia vários colares, pérolas e pedras preciosas, além do meu
pequeno colar de coração de ouro.

No entanto, todos esses itens pareciam novos. Cada um parecia maior, mais
brilhante e ainda melhor do que o estado visto pela última vez. Eu só fiquei
lá olhando para esses itens e chorei.

Eu: “Acho isso engraçado porque Deus obviamente sabia onde todos esses
itens estavam o tempo todo. Não só isso, mas agora ele os devolveu apenas
quando eu pensei que esses itens estavam perdidos para sempre!”

Coloquei os itens de volta na sacola e pendurei-os de volta no quadro.
Eu então me virei para enfrentar Uriel.

Eu: “É melhor ficarmos aqui para mantê-los seguros. Eles tiveram muito
significado para mim antes, mas agora só saber onde eles estão me traz
conforto.”

Uriel: “Aqui está outro para você, Erin.”

Uriel me entregou outra sacola pequena e dentro dela estavam pequenas
fotos quadradas de uma polegada. Havia centenas dessas fotos. Reconheci
rostos de alguns dos meus parentes.

Comecei a chorar quando vi uma foto da minha mãe. Eu o peguei e
comecei a chorar. Ele teve a data de seu nascimento, juntamente com a data
de seu nascimento Celestial morte / terreno de 23 de Setembro.

Eu: “Amanhã seria o aniversário de 75 anos da minha mãe.Eu sinto falta
dela."

Uriel: “O que foi perdido foi encontrado agora, Erin, como ela está aqui.
Essas fotos são aquelas que foram encontradas e aquelas que você orou
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para que Deus as encontrasse. Alegrem-se, pois Deus é o Deus que
restaura aqueles que estão perdidos e os traz para casa. Agora vem."

Ele colocou pomada em meus olhos enquanto eu observava o pequeno
pardal glorificado sentado em seu ombro, me estudando. Ver isso me fez
sorrir. Uriel me levou à presença de Deus.

Eu me sentia exausto com tudo que havia aprendido e humilhado com
a magnitude de Sua presença. Eu mal ouvi o coro quando Uriel me trouxe
até onde meus joelhos finalmente cederam à gravidade criada por Sua
presença.

Eu fiquei lá por algum tempo e me entreguei a Deus, confessando
meus pecados a ele. Eu vinha reclamando e com medo recentemente, pois
sentia que não tinha fé e confiança em Deus, que me chama de amigo.
Lamento sinceramente por ter participado de qualquer coisa que o inimigo
enviou em meu caminho que fosse contrário ao coração de Deus.

Eu joguei fora as preocupações do mundo e os jugos que o inimigo me
convenceu a 'assumir e carregar', mesmo sabendo que isso era contra as
instruções de Deus. Pedi desculpas por tratar Deus como se Ele fosse
pequeno e incapaz de fazer coisas do 'tamanho de Deus'.

Eu: “Pai, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu esperava estar mais longe
em minha caminhada de fé do que aparentemente estou.”

Deus: “Erin, você está bem onde eu tenho você. Quando você estiver
sobrecarregado, não carregue isso sozinho. Dê seus cuidados a Mim e
receba o conforto que Eu lhe dou. Receba as palavras, as promessas e os
presentes, pois Eu sou o doador de bons presentes.

“Agora, você está vindo em cima de seu 54º ano, um tempo de
restauração e renovação. Você deve cantar, e cantar bem alto, por causa de
sua restauração. Suas tendas serão ampliadas. Muitos voltarão e os
corações se renderão ao Meu chamado. Não tema e não se confunda, pois
você não será envergonhado, pois o seu Criador é o seu Marido.

“Por um momento, eu te abandonei, mas com grande misericórdia eu
vou te reunir. Em uma ira transbordante, escondi o Meu rosto de você por
um momento, mas com amor eterno terei misericórdia de você. Meu amor
estará com você. Embora as montanhas se afastem e as colinas sejam
removidas, estou com você. Sua restauração será em todo esplendor. Você
será como uma jóia preciosa na Minha coroa.”

Eu: Chorando. “Muitos precisam saber que Você ainda está conosco, Pai.
Muitos de nós estamos desanimados porque estes são tempos difíceis. Meu
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estômago embrulha quando assisto ao noticiário. Sinto que estamos sendo
manipulados e alimentados com mentiras ”.

Deus: “Você entende os tempos em que está. A corrupção tem tentáculos
de longo alcance. Muitas pessoas nos últimos dias deixarão o caminho da
verdade para perseguir seus desejos. Este é o momento em que você está.
Leia o que está escrito sobre os perigos dos últimos dias que você está
testemunhando agora.”

Eu: “Pai, 'últimos dias', 'tempos', 'estações' e 'por um momento' são
palavras que me deste. Posso entender seu tempo? Por favor, perdoe minha
ousadia em perguntar isso.”

Deus: “Erin, seus momentos mais sombrios foram como um momento para
Mim, mas uma eternidade para você, correto?”

Eu: “Sim.”

Deus: “'Estações' são estações e há quatro em um ano. Um 'tempo' é um
ano e 'tempos' são anos. Um 'ciclo lunar' é um ciclo lunar de dias de acordo
com os marcadores nos céus acima de você à noite. Embora o autor e
consumador de sua fé não seja o Deus da confusão, tenho permitido que o
tempo seja confuso.”

Eu: “Por que isso não está claro?”

Deus: “Para que aqueles de vocês que chamei a Mim orem pedindo
sabedoria e ganhem entendimento. Leia as palavras dos profetas. Estou
punindo a terra como lhe foi mostrado, mas a reportagem é sobre a
manipulação do povo para servir à agenda do inimigo.”

O chão das Cortes de Deus de repente se dividiu e eu vi a América do
Norte abaixo de mim. Eu novamente vi anjos poderosos sobre a terra dos
Estados Unidos. Eu vi instabilidade enquanto os anjos martelavam a terra.
Eu vi uma tempestade vindo do sul subindo os rios e voltando novamente.
Eu vi uma tempestade chegando na costa leste.

Eu vi as estações mudarem rapidamente enquanto o frio descia
severamente. Eu vi gelo, granizo, neve e trovões golpeando a terra. Na costa
oeste, vi um calor recorde, seca e incêndios darem lugar a condições
adversas de inverno. Houve um salto de neve e derretimento, depois gelo,
neve e derretimento, causando uma carga extrema nas cidades ocidentais.

Então, e aparentemente do nada e em um momento surpreendente, a
terra começou a tremer. Esse tremor ocorreu no norte da Califórnia e na
costa.

Eu: “Pai, quando será isso?”

8



Deus: “Em breve. Esses tempos estão chegando. No entanto, antes do
momento do grande abalo, muitas pessoas, por causa das calamidades de
tempestades e ventos, inundações e muito mais, reconhecerão que sou eu
quem envia este problema à terra. Como você sabe, Erin, quando se depara
com problemas além de sua capacidade de controlar, há apenas uma fonte
de conforto.”

Eu: “Este é você, Pai!”

Deus: “Eles virão e eu responderei. Enviarei ajuda do Meu Santuário.
Haverá milagres, mas a mídia se recusará a enviar a verdade para
testemunhar as boas novas. Lembre-se de ser cauteloso com o que ouvir e
discernir o que vê. É falso e enganoso e muitos são influenciados. Enquanto
o problema continua na terra amaldiçoada, muitos deixarão de notar o resto
do mundo. Ore por Israel. Ore pelos perdidos, Erin, para que eles sejam
encontrados por Mim.”

Eu: “Sim, Pai. Por favor, continue a nos proteger. Obrigado por suas
promessas.”

Deus: “Você não vai acreditar no que vou fazer do começo ao fim. Embora
você especule, você não o compreenderá.”

Eu: “Obrigado. Eu rezo para que seja bom!”

Eu senti o estrondo da risada de Deus.

Deus: “Isso foi feito para o seu benefício, não para o seu mal. Você é
amado. Isso é o suficiente por hoje.”

Eu senti Uriel me colocar de pé.

Eu: “Eu te amo, Pai.”

Deus: “E eu a você”.

Uriel me tirou da porta de Deus.

Uriel: “Deus lhe deu promessas. Agora é a hora da profecia de Isaías.”

Eu: “Oh, seria Isaías 53 e 54?”

Uriel: “Muito bem, Erin. Sim, mas também é como Jeremias 31 e
Ezequiel 36. Agora, o Senhor voltará em breve e a terra está sendo
preparada para recebê-Lo. Você é um tipo de testemunha, como muitos
outros. Por meio do seu testemunho de milagres e curas, muitos irão a
Deus no tempo de grandes trevas antes do Grande e Terrível Dia do Senhor.
Agora, alegre-se por ter sido chamada para um momento como este para
trazer boas novas.”

O sonho acabou.
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