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210 - Jesus, o Tremor e os 40 Dias

Recebidos segunda-feira , 5 de setembro de 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família. Obrigado por
seu cuidado especial por nós. Obrigado por um lindo dia, pois faz 75 graus
aqui hoje.

Pai, devo me desculpar com você. Quando enfrento problemas, eu
imediatamente volto para Você e digo: “Por que Você está me punindo? Por
que você está permitindo mais problemas?” Eu deveria saber melhor agora
que Você permite essas provações para que aprendamos a suportá-las com
fé até que a tempestade finalmente passe ou Você permite isso porque não
estamos seguindo no caminho certo.

Pode ser que precisemos até mesmo tomar conhecimento de algo e
fazer uma mudança ou precisamos dar meia volta e seguir outro caminho.
Parece que toda a minha história de vida consistiu em ziguezagues,
redirecionamentos, voltas erradas e becos sem saída.

No entanto, e como sempre, Você planeja tudo para o meu bem, mas
eu ainda me pergunto se minha pele dura e meu comportamento às vezes
desanimado o incomodaram. Quero tanto deixar Você orgulhoso de mim,
mas nem sempre acredito que meus processos de pensamento estão no
caminho certo.

Senhor, parece que as folhas aqui estão mudando no início deste ano e
eu até cheirei outono um dia no final de julho. Tudo isso é muito cedo,
mesmo por aqui. Também notei um aumento na atividade de pequenos
animais, esquilos, esquilos e outras criaturas se reunindo e se preparando
para a mudança das estações muito mais cedo do que no passado. Na
verdade, não consigo me lembrar de uma única vez em que tenha visto algo
assim.

Bem, a primeira etapa do nosso jejum terminou na última
segunda-feira, quando não comemos alimentos sólidos por 21 dias, mas
apenas líquidos. Quando isso terminou, e como Daniel fez, comecei a orar
para que enviasse um sinal milagroso dentro de três dias deste fim rápido.
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Quando a manhã deste terceiro dia chegou, eu estava de luto por
nenhuma razão 'celestial' realmente boa e estava de joelhos em oração. Na
verdade, eu ainda sentia que tinha boas razões "terrenas" para lamentar.
Quando eu digo que nenhum bom motivo 'celestial', é porque o Senhor, Pai,
prometeu não apenas nos curar, mas nos libertar dos problemas.

Isso por si só é mais do que bom, então, em retrospecto, eu realmente
não tive nenhuma boa razão 'terrena' além de enfatizar que o Seu tempo
parece estar nos levando à beira de um grande problema. Mais uma vez, eu
sei que deveria saber melhor, pois já estive aqui muitas vezes com o Senhor,
Pai, e deveria realmente saber agora que Você não nos abandonará, pois é
fiel mesmo quando estou em falta.

De qualquer forma, à medida que esse 'terceiro dia' avançava, fiquei
abatido porque nada estava acontecendo. De acordo com Daniel, e dentro de
três dias após meu período de jejum e luto, eu estava realmente
esperançoso e até mesmo esperando algo sobrenatural, pois também me foi
prometido sinais de que estava no caminho certo. Eu gritei mais uma vez e
Jesus me disse: "Erin, espere por isso."

Bem, recebi dois sinais no final da tarde. O primeiro sinal foi quando
minha filha e eu avistamos um arco-íris extremamente vívido e tiramos fotos
dele. Agradeci a você e me senti feliz e satisfeito. No entanto, sem que eu
soubesse, Você ainda não tinha terminado com os Seus sinais para aquele
dia.

Cerca de uma hora depois, enquanto eu preparava o jantar, meu filho
mais novo disse: “Mãe, há um pássaro morto na espreguiçadeira”.
Rapidamente tirei minha panela do fogo do fogão e minha filha e eu fomos
até a janela para ver.

Lá vimos um pequeno beija-flor com o pescoço quebrado. Corri
rapidamente para o convés externo para orar por esse pequeno pássaro que
era lindo mesmo na morte. Aqui está o que eu orei:

“Pai, Tu és o Deus de toda a Criação. Você se preocupa até com um
pequeno pardal e sabe quando ele cai. Por favor, Pai, porque Você me ama,
faça uma coisa por mim e cure este lindo beija-flor! ”

Quando terminei de orar pelo beija-flor, e com lágrimas ainda em
meus olhos, imediatamente vi seu pequeno pescoço voltar ao alinhamento e
sua respiração restaurada. Tão rapidamente quanto um único piscar de
olhos, e sem tempo para reagir, observei este lindo beija-flor de barriga
verde-clara voar para uma pequena bétula, completamente saudável e feliz.
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Fiquei ali sentado atordoado por um momento e comecei a chorar.
Minha filha disse: “Mãe, eu também vi! Eu vi tudo! ” Estávamos ambos
muito felizes e este foi um grande momento para nós dois! Oh, obrigado,
Pai, por nos permitir fazer parte deste pequeno milagre.

Porém, no dia seguinte, tive que viajar para receber minha
correspondência e recebi mais algumas notícias desanimadoras. Eu estava,
suspiro, mais uma vez abatida, mas meu marido, com muita fé, me lembrou
de relaxar e confiar em Jesus, pois Ele sempre foi fiel, mesmo quando Seu
tempo, realmente nossa ansiosa 'espera', às vezes nos deixava um pouco
nervoso.

Como resultado, e embora nossa viagem devesse ter sido cheia de
tristeza sobre a magnitude de nossos próximos testes sobre os quais o
Senhor nos advertiu, em vez disso, começamos a comentar sobre a incrível
habilidade com que Deus, nosso Pai, nos mostrou que Ele é SEMPRE maior
do que nossos problemas.

Então, até começamos a louvar ao Senhor antecipadamente por
algumas das coisas que em breve suportaremos com Sua ajuda incrível. No
geral, foi um dia muito bom e logo decidimos nos permitir encontrar alegria,
mesmo em nossas circunstâncias difíceis.

Mais tarde, em nosso último fim de semana de férias de verão,
levamos nossos filhos ao shopping. Sendo adolescentes, eles se sentiam um
pouco mais 'legais' sem os pais saindo com eles, então íamos à livraria local
por conta própria enquanto nossos filhos navegavam no shopping por conta
própria.

Quando entramos na livraria, notamos um autor assinando livros. Ao
me aproximar para ouvir, logo descobri que essa mulher era uma
canalizadora da Nova Era chamada Elizabeth Rose. Elizabeth tinha uma placa
lá que dizia: 'Canalização gratuita ou leitura da aura com cada livro
comprado.'

Ok, achei isso perturbador, então orei rapidamente: "Pai, devo ficar ou
ir?" Nesse momento, Elizabeth entrou em transe e começou a mover os
braços em estranhas formações enquanto realizava uma 'canalização livre'
para uma mulher que estava comprando um de seus livros.

Rapidamente pedi a meu marido que viesse assistir também,
dizendo-lhe: “Preciso que você se junte a mim e fique de pé. O Senhor está
me chamando para testemunhar para ela. ” Nós dois ficamos olhando e logo
ficou óbvio que essa mulher estava canalizando demônios. Ainda mais
perturbador, ela usou o nome de Jesus ao fazer isso.
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Comecei a me sentir bastante incomodado porque a princípio senti que
o Senhor queria que eu circundasse sua mesa sete vezes e falasse em minha
linguagem de oração por ela. Quase pude vê-lo sorrindo ao sugerir que eu
deveria começar a fazer isso ali mesmo.

No entanto, enquanto observava Elizabeth continuar em seu transe,
em vez disso pedi: “Senhor, por favor, mantenha-me com aparência são e
estável para todas essas pessoas. Mesmo que ela pareça realmente louca, as
pessoas ainda estão comprando o que ela está vendendo. Por favor,
considere que eu pareço são, centrado em Você e não tão louco quanto ela."

Eu literalmente ouvi Jesus responder, novamente o sentindo sorrindo,
talvez até rindo, "Sim, Erin, seu pedido é bom."

Enquanto eu ficava de pé e observava Elizabeth dizer tantas coisas à
mulher com tantas palavras, logo percebi que ela estava realmente dizendo
a esta mulher absolutamente nada. Apesar disso, a mulher ainda saiu
totalmente surpresa com o que tinha ouvido. Essa falta de discernimento por
parte dessa mulher era realmente assustadora para mim.

Então me encontrei cara a cara com Elizabeth e percebi que ela tinha a
minha idade e usava óculos. No entanto, a coisa notável sobre ela era que
sua pele era de uma cor cinza acinzentada e seus dentes eram do mesmo
cinza, mas nenhum dos dois tinha sido causado pelo fumo. Senti que o
Senhor me conduziu a uma conversa com ela.

Eu: “Elizabeth, quem você está canalizando?”

Elizabeth: Sorrindo. “Cristo Jesus e Deus.”

Imediatamente eu tive um “SparrowCloud9” [pardal] que eu queria
usar a fim de dar a ela um pedaço do que eu penso sobre seu engano. No
entanto, senti que Jesus queria que eu seguisse Sua liderança e
imediatamente me rendi completamente a Ele. Respirei fundo e rapidamente
orei para que Sua Voz falasse através de mim e me usasse para Sua glória e
não a minha.

Eu: “Você O encontra na Sala do Trono?”

Elizabeth: Não estou mais sorrindo. "O que? Desculpe? Quem é Você? Não
tenho certeza do que você está falando. ”

Eu: “Anos atrás, eu pertencia ao Instituto Psíquico de Portland, Oregon. No
entanto, desde então, um problema cardíaco me levou a ter algumas EQMs
que me mudaram para sempre e eu não me sinto mais como antes.”

Elizabeth: “Oh, então você sabe exatamente o que estou fazendo aqui”.
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Nesse ponto, percebi que tinha muito o que dizer pessoalmente e que
o Senhor segurou minha língua e continuou a conduzir a conversa.

Eu: “Um pouco, mas não estou mais envolvido com 'aquele jeito'. Você pode
me dizer como você ouviu de Deus?"

Elizabeth: “Bem, na verdade, tenho entre 10 a 39 anjos ao meu redor que
estão todos por aqui.”

De repente, e pelo que só poderia ser descrito como uma "mudança
divina de atitude", não olhei mais para ela com raiva. Em vez disso, senti
meus lábios se soltarem quando o Senhor me mostrou uma pessoa
gravemente perdida e me inundou com uma compaixão inesperada por ela.

Eu: “Elizabeth, tenho uma palavra de Deus para você.”

Imediatamente a vi enrijecer, como se sentisse que tinha muito mais
conhecimento de Deus do que eu e estivesse se perguntando por que eu
ousaria fazer tal coisa. Naquele segundo, eu vi várias coisas sobre seu
download de Deus para mim.

No entanto, Ele não me fez relatar o que vi completamente para ela,
mas era para ser uma mensagem para ela discernir Dele. Quando os olhos
de Elizabeth começaram a disparar, ela relutantemente concordou em ouvir
o que eu tinha a dizer, mas era óbvio que ela tinha muitas dúvidas.

Eu: “Deus te conhece, Elizabeth Rose. Ele o conhece como o criou e deseja
abençoá-lo. Eu sou um vidente e tenho uma visão. Em breve, você estará
em uma encruzilhada, onde há dois caminhos pelos quais pode ir.

“Todos os seus amigos vão querer que você vá para a esquerda, pois
há um lindo céu lá e o que parece ser paz. No entanto, este não é o caminho
que você deve seguir. Em vez disso, você deve ir para a direita, embora veja
um caminho escuro e ameaçador. Este caminho não é bem percorrido, mas
você deve seguir por este caminho. ”

Elizabeth: Respondendo com ceticismo em sua voz. "Agora, por que eu
faria isso?"

Meu marido: Sentindo seu ceticismo. “Por favor, não ignore o que minha
esposa tem a dizer a você. Eu nunca a vi fazer isso com ninguém
pessoalmente, então você realmente precisa ouvi-la com atenção.”

Eu a vi respirar fundo e voltar para mim para ouvir.

Eu: “Se você seguir o caminho certo, Deus vai te encontrar lá. No entanto,
isso significa que você deve abrir mão de tudo isso por um período de
tempo. Então, e fora da escuridão, você encontrará um verdadeiro
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'Diamante' no meio desta escuridão. Deus então vai te presentear com
muito mais do que você pode imaginar.”

Elizabeth ainda estava cética quando apontou para seu livro, que por
acaso tinha um diamante na capa.

Elizabeth: “Agora, por que eu precisaria disso? Eu sou um curandeiro e já
tenho tudo isso. Eu tenho poder.”

Enquanto eu estava lá, o Senhor me mostrou a visão de um deserto
muito, muito seco e árido, como nada que eu já tinha visto, e era escuro e
agourento. No entanto, Deus não me permitiu compartilhar essa visão com
ela.

Eu: “Elizabeth, há muito mais porque você está em um lugar deserto, mas
você é como uma pequena flor no deserto e não uma flor do deserto. Eu
tinha ouvido algo assim por Deus alguns anos atrás e Ele me livrou do
deserto.”

Elizabeth: “Nunca ouvi ninguém falar assim comigo”.

Embora isso parecesse amolecê-la um pouco, ela ainda parecia ter
uma parede erguida. Mais tarde, descobri por meu marido que Jesus havia
dito a ele para orar para que os demônios que a cercavam ficassem
confusos.

A princípio, meu marido queria orar por sua libertação, mas
rapidamente foi informado por seu Espírito Santo que esta não era a oração
correta para esta circunstância em particular e mudou sua oração para a
confusão dos demônios.

Olhei diretamente em seus olhos com uma intensidade com a qual
geralmente não me sinto confortável.

Eu: “Deus me disse que você é uma Rosa, que recebeu um nome com um
propósito e que você é igual ao seu sobrenome. Sharon, Deus quer que você
estude a 'Rosa de Sharon'.”

Fiquei chocado por chamá-la de 'Sharon' em vez de Elizabeth e meu
marido parecia confuso com isso também. No entanto, nós dois pudemos ver
que Elizabeth de repente estava realmente amolecendo às Palavras do
Senhor de Erin pela primeira vez. Lágrimas começaram a se formar em seus
olhos e desceram por suas bochechas. Ela estava tão atordoada quanto nós.

Elizabeth: “Como você poderia saber disso? Meu nome de nascimento é
Sharon. Sharon é meu primeiro nome e Sharon Elizabeth Rose é meu nome
completo. No entanto, ninguém sabe que meu primeiro nome é Sharon, nem
mesmo meus amigos. Diga-me, como você sabia disso?"
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Eu: “Deus conhece você, Sharon, mas você deve ouvi-lo. Haverá mais duas
pessoas não relacionadas com você para confirmar esta mensagem e eu sou
o primeiro dos três.”

Elizabeth agora estava em choque quando perguntou se poderia me
abraçar. Quando meu marido ouviu seu pedido, ele sentiu em seu Espírito
Santo que deveria orar rapidamente por minha proteção antes de fazermos
contato.

Enquanto ela contornava a mesa e me abraçava, não pude sentir nada
além de um espírito desesperado e perdido e uma parede de escuridão sem
conexão com o Espírito Santo. Normalmente, quando sou abraçado, recebo
uma impressão do bem ou do mal, mas desta vez foi como se um bloqueio
invisível tivesse se formado entre nós.

Elizabeth: “Eu preciso escrever tudo isso. Quem é Você?"

Eu: “Erin.”

Eu sabia que ela queria meu sobrenome também, mas logo soube que
o Senhor não queria que eu revelasse isso. Nesse momento, um novo cliente
veio até a mesa. Antes de Elizabeth se virar para se dirigir a essa pessoa,
ela estendeu a mão para me abraçar novamente. Eu poderia dizer que ela
estava novamente tentando me ler usando este abraço, mas então parecia
frustrada porque isso foi novamente bloqueado pelo Senhor.

Elizabeth: “Obrigada. Estou em choque.”

Enquanto falava com a nova pessoa que havia chegado, ela acenou
para nós enquanto afastávamos. Embora eu soubesse que ela queria ainda
mais informações minhas, também sabia que era hora de partirmos
imediatamente. De repente, fiquei aliviado por nossos filhos não estarem por
perto para isso, pois tenho certeza de que um deles teria nos interrompido
acidentalmente, sem saber o que estava acontecendo.

Finalmente, e ainda ontem, um lindo domingo de sol, decidimos partir
para um passeio de carro até uma cidade costeira pitoresca com nossos
filhos. No entanto, cerca de meia hora em nossa viagem de duas horas,
tivemos um pneu furado bem na frente de um pequeno cemitério.

A princípio, entrei em pânico, mas, obrigado Pai, meu marido já havia
lidado com isso muitas vezes antes e me disse para relaxar e que logo
estaríamos de volta à estrada. Sim, mais uma vez, minha reação imediata
foi: “Oh, não, este é um fim de semana de feriado e estamos no meio do
nada. O que nós vamos fazer?"
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Bem, logo descobrimos que esse atraso divino significava muito para
nossa segurança a longo prazo e facilmente diminuímos esse pequeno
inconveniente. Quando meu marido colocou o pneu sobressalente, logo
descobrimos que todos os nossos quatro pneus, embora com apenas seis
meses, estavam totalmente rasgados sob os degraus de borracha.

Isso significava que estávamos em uma situação muito, muito
perigosa e nem sabíamos disso até agora. Louvamos a Deus por nos salvar
quando viramos e dirigimos lentamente para casa no sobressalente.

Uma vez em casa, todos nós mudamos alegremente para nosso outro
carro para continuar nossa viagem de um dia. Embora tivéssemos perdido
uma hora, realmente ganhamos conhecimento crítico e era óbvio para todos
nós que esse atraso era verdadeiramente divino e vindo Dele.

Enquanto voltávamos em nossa viagem, eu pesquisei na internet em
meu telefone e descobri sobre ações judiciais sobre esses mesmos pneus
estourando na estrada e até causando mortes. Embora seja um pouco difícil
navegar na primeira semana de escola sem este carro, percebi como isso era
muito melhor do que correr o risco de sofrer um acidente fatal em algum dia
qualquer.

Obrigado, Deus Pai. Agradecemos por nos mostrar o perigo oculto que
corríamos e completamente sem o nosso conhecimento. Nosso carro tinha
acabado de passar por manutenção em junho, incluindo a rotação do pneu,
então isso foi realmente uma bênção de você. Substituir esses quatro pneus
é realmente uma despesa menor em comparação com o que poderia ter
acontecido a todos nós.

Ao acordar hoje, me senti verdadeiramente abençoado. Senhor, por
favor, perdoe-me por não reconhecer imediatamente o pneu furado que
tivemos como um pequeno milagre com possíveis ramificações futuras
maiores sem ele.

Em vez disso, a princípio me perguntei, em minha falta, se Você teria
permitido que o inimigo nos atacasse por testemunhar para aquele
canalizador psíquico da Nova Era na livraria. Por favor, perdoe-me por meu
pensamento errado.

Enquanto orava esta manhã, percebi que ainda não tinha certeza de
por que Você não me deixou apenas dizer a ela para parar com seus atos
perversos porque ela estava destinada ao inferno se continuasse. Pai, eu até
tinha algumas Escrituras que queria citar. Pai, por que não me permitiste
falar ainda mais com ela?

Jesus: “Erin, sobe.”
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Eu estava no caminho adjacente ao mirante de Deus, acima de Seu
belo vale. Eu vi o banco à frente, bem como a rocha áspera, que fora dela é
uma pequena fonte borbulhante de água fresca e fresca.

Fui até a nascente e bebi a água refrescante do Rio da Vida. Então me
sentei no banco com vista para o belo vale. Quando percebi que era
madrugada, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e respirei
profundamente o ar puro.

Eu: “Obrigado, Pai. Lamento se fiz algo de errado. Você é maravilhoso,
maravilhoso e incrível em tudo o que você faz e eu o estimo.

“Desde o Pentecostes, tenho me sentido desanimado, pois esperava
que algo incrível acontecesse depois de obedecer às Suas instruções. Eu
então intercedi e orei pelos perdidos, meus amigos e minha família por
milagres. Parece que não consigo que minhas orações cheguem a Você.

“No entanto, se forem, talvez eu deva pesquisar mais para entender o
que devo fazer para te encontrar. Por favor me ajude, Pai. Considere-me
digno, mas, mais importante, cure aqueles que precisam de cura. Por favor,
tenha misericórdia daqueles que estão dormindo para que possam te
encontrar.”

Só então, eu ouvi um poderoso som de shofar e percebi que era uma
versão celestial de um shofar terreno. Eu vi todos os animais se virando para
onde o som vinha. Quando me virei para olhar para trás, vi um anjo ali.
Então senti uma mão em meu ombro e era Uriel.

Uriel era lindo e até parecia um pouco com Jesus. Às vezes, seu
cabelo era branco e, outras vezes, seu cabelo era mais escuro. Seus olhos
eram de um azul esverdeado profundo e ele tinha uma barba bem aparada e
bigode em um belo desenho.

Os dentes de Uriel eram perfeitos e brancos e sua pele era de tom
médio, quase como se ele tivesse um bronzeado escuro. Em resumo, ele era
extremamente bonito. Como ele imediatamente percebeu que eu o estava
estudando, ele rapidamente mudou meu foco.

Uriel: Sorrindo. “Erin, não traga nenhuma glória para mim, pois eu sou
apenas um anfitrião para levá-la ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis.
Eu monto um cavalo veloz e sou confiável para entregar a você mensagens
do rei.

“O Rei está em campo e pede a sua presença. Esses 40 dias são os
'Dias de Favor'. Deus irá mais uma vez conduzi-lo à Sua presença após este
período, mas, por enquanto, Ele deseja que você se aproxime Dele.”
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Eu: “Então não vou ver Deus? Ele está com raiva de mim?"

Uriel: Rindo e sorrindo. “Não, Erin, este é o período final de 40 dias. Ele
está mudando sua direção para se aproximar Dele, como você fez no início.
Venha, Erin. Venha como você é."

Eu olhei para baixo para ver o que estava vestindo. Ao fazer isso,
observei meu vestido de linho se transformar em um lindo vestido branco,
elegante e simples, com mangas compridas, levemente abaulado nas
pontas. O tecido era como manteiga e realmente diferente de qualquer
tecido que eu já tivesse sentido.

Eu então olhei para os meus pés e eles não estavam mais gastos,
velhos ou calejados. Em vez disso, meus pés eram bonitos e minhas mãos
eram jovens novamente.

Eu: Chorando. “Ok, acho que estou de volta a favor depois de tudo isso.
Obrigado, Deus.”

Eu estava rindo enquanto olhava para Uriel e percebi que ele estava
rindo dos meus comentários.

Uriel: “Erin, você nunca esteve fora de Seu favor. Embora sua vida tenha
sido marcada por más escolhas e marcada pela incerteza de uma
perspectiva mundana, Deus o projetou. Agora Ele se maravilha com Sua
criação.”

Eu: “Nossa, nunca pensei nisso. Neste lado da eternidade e neste mundo,
estou desfigurada e mal reconhecível como algo de valor aos olhos
humanos, mas, aqui, sou digna e uma noiva digna de casamento e casada
com o Noivo. Aqui, sou 'casado' e não 'estragado', mas ainda não sou nada
sem o grande 'EU SOU'!”

Uriel riu e estava claramente se divertindo comigo. Eu poderia dizer
que os anjos já tinham conhecimento de Deus e que somos muito lentos
para aprender coisas tão óbvias em comparação. Muitas vezes me sinto
como uma criança descobrindo algo novo, mas todos os outros aqui parecem
estar 'por dentro'. Isso me pareceu engraçado e ri.

Eu me virei para Uriel e percebi que ele mudou de seu manto para
uma armadura e que agora ele tinha asas. Ele tinha uma bela armadura de
bronze e ouro polido com um incrível cabelo dourado longo ondulado.

Eu: “Uau! Nunca te vi assim. Você parece um guerreiro e tem até uma
espada."

Uriel: Sorrindo. “Venha, Erin, o Rei está no campo. Eu levarei você lá."
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Ele acenou para que eu fosse até um lindo cavalo. Este enorme cavalo
estava em uma bela armadura de cabeça de prata e ouro. O cavalo tinha
crina e cauda trançadas e olhos violetas e era absolutamente lindo. Eu
acariciei o lado de seu pescoço, pois ele estava muito mais alto do que eu. O
cavalo abaixou para que eu pudesse subir na sela atrás de Uriel.

Uriel: Sorrindo. “Erin, espere. Você está pronto para voar?”

Eu: “Uau, vou fazer um tour. Sim, isso é divertido.”

Não sei como, mas então começamos a voar. As asas de Uriel estavam
acima de mim e o cavalo também estava de alguma forma voando.
Percorremos o vale de Deus, Suas florestas, Seu observatório e Suas cortes.
Eu estava em lágrimas ao ver a terra mais linda que já tinha visto.

Continuamos por lagos, rios e riachos. Eu vi florestas de álamos,
florestas de pinheiros, sequóias e até pomares de frutas. Viajamos rápido,
como um jato, mas baixo o suficiente para que eu pudesse absorver tudo.
Uriel me levou de lugares selvagens para ainda mais prados e pomares.

Em seguida, vi enormes vinhedos e campos de flores. Eu vi
trabalhadores e belas propriedades. Bem ao longe, eu vi a Cidade de Deus e
ela estava brilhante e brilhando como um farol em uma colina. Abaixo de
mim, reconheci o Vale da Benção. Vi as sete piscinas, as cascatas, os
jardins, as várias quintas, os lagos e as fontes.

Uriel mudou de direção e começou a virar para o norte e oeste. Ele
apontou e eu vi o lugar que Deus havia construído para mim. Eu engasguei
enquanto minha casa era ainda mais bonita do que eu lembrava.

Ele então nos sobrevoou sobre a 'pequena' área do lago mediterrâneo.
Agora, eu digo "pequeno", mas, em termos terrenos, é enorme e abrange
milhares de quilômetros com propriedades ao redor dele.

Havia também vinhedos, casas em lindos penhascos brancos com
trepadeiras floridas, fontes, cachoeiras e água azul celeste. Havia veleiros e
outras embarcações, além de celebrações com música. Era tudo realmente
lindo!

Uriel então voou para a parte sul sobre o vale e começou sua descida
nos campos de flores, pousando em um campo de lírios próximo ao Rio da
Vida. Uriel acenou para o nosso cavalo se ajoelhar, permitindo-me ficar mais
perto do chão.

Eu: Chorando. “Nós ficamos lá por horas, mas realmente minutos, certo?
Quão longe nós fomos?”
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Uriel: Rindo. “Erin, o tempo é diferente aqui. Você deseja permanecer no
momento para sempre, mas permanece apenas o suficiente. Nunca é muito
curto ou muito longo. Viajamos sobre o equivalente a três vezes a Terra.”

Eu o quê? Como?"

Uriel: “Esta terra é onde Deus reside. Ele preparou um lugar para aqueles
que ama. Quantos moram em grandes espaços abertos aqui desde o início?

Erin, os anjos residem aqui também. Você só precisa imaginar o
tamanho com base nas limitações de Deus, em que Ele não tem nenhuma
limitação.”

Eu: “Bem, se é do tamanho de Deus, quem pode sondá-lo ou medi-lo do
início ao fim? Quem pode medir as obras de Deus ou onde Ele poderia
residir? Certamente não posso.”

Uriel: “Esta é apenas uma pequena fração do que Deus fez do começo ao
fim, mas ainda há mais. É difícil para mim explicar, e ainda mais difícil para
você compreender, Deus desde o início. Erin, Ele a ama e, embora você se
considere pequena, Ele pensa em você. Agora, caminhe entre os lírios e lá
Ele o encontrará.”

Eu: “Reconheço este lugar por ser tão bonito. É do Cântico dos Cânticos
6:3?”

Uriel: Sorrindo. "Erin, sorria e se alegre."

Ele então montou em seu cavalo e voou para longe em um piscar de
olhos. A palavra 'rápido' seria um eufemismo aqui, já que ele voou tão
incrivelmente rápido.

Enquanto caminhava por este lindo campo, olhei para longe e vi
Jesus. Comecei a correr para Ele e vi que Ele estava sorrindo e parecia tão
bonito. Ele estava usando uma armadura de ouro com doze joias em Seu
peitoral.

Ele usava uma roupa íntima de linho branco com as mangas
arregaçadas. Ele tinha botas blindadas de bronze e ouro e seu cabelo era
castanho e ondulado, logo acima dos ombros. Seu sorriso era branco e seus
dentes perfeitos.

Sua pele era bronzeada e ele tinha barba e bigode curtos. Seus olhos
eram azuis-esverdeados claros e se destacavam contra Sua pele. Percebi
que ele estava segurando um lírio quando o abracei com força.

Eu: “Estou com saudades, Senhor.”

Jesus: Rindo. “Oh, e onde eu estive? Você acabou de me ver.”
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Eu: “Sim, mas não aqui. Passaram-se pouco menos de quatro anos desde
que te vi aqui neste lugar.”

Jesus: “Venha comigo, pois é hora de você se aproximar de mim
novamente. No ano passado, sua dor foi muito grande, Erin, e você
encontrou muitas mudanças. Sua direção é boa, mas Meu Pai começou a
sentir sua desconexão com o mundo de sua tristeza pelo que virá a seguir.
Era hora de você passar um tempo Comigo novamente. Você está pronta?"

Eu: “Não tenho certeza do quê.”

De repente, estávamos em um enorme campo de trigo tão grande que
o céu azul encontrou o campo em sua total envolvência. Eu vi anjos e
trabalhadores ao nosso redor e eles acenaram para nós.

Jesus: “Erin, esta é a hora.”

Eu: Eu ouvi um shofar. "Que horas, Senhor?"

Jesus: “É hora de despertar os que dormem da morte causada pelo pecado.
Está na hora."

Eu: “Você quer dizer a colheita, Senhor?”

Jesus: “Em breve irei fazer a colheita, mas é a hora do abalo. Esta é a hora
de acordar aqueles que dormem.”

Eu: “Estou com medo, Senhor.”

Jesus: “Não sinta, Erin. Estou prestes a usar todos aqueles que preparei
com antecedência para confortar aqueles que estão quebrados, perdidos e
com o coração duro.”

Eu: “Senhor, é por isso que me deste os sonhos que tive? Você também me
fez pesquisar todos os chefes para os quais já trabalhei e até mesmo
aquelas pessoas que costumavam ser minhas amigas. É isso que Você está
me mostrando?”

Jesus: Sorrindo.

“Erin, o que você acredita que foi mostrado com base em tudo que
você veio a saber? Diga-me seus pensamentos e eu esclarecerei isso.”

Eu: “Bem, eu tive uma vida incomum. Quase todos os chefes que já tive se
tornaram muito ricos e / ou muito famosos. Eu estava lá com cada um deles
desde o início, quando suas empresas estavam apenas começando.

“Sempre trabalhei para 'empresários' que exigiam de mim horas
extremamente longas com um salário muito baixo e poucos benefícios em
troca. A lista era longa, então eu devo ter valorizado para eles, pois fornecia
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marketing interno, economizando milhares de dólares por mês em uma
agência de publicidade.

“Eu era constantemente procurada e recrutada por outras empresas e
realmente não tinha lealdade a nenhuma delas. Isso durou dez anos. Agora,
esses homens se foram e alguns estão até mesmo listados nas revistas
Forbes, Inc. e Business Week. Um desses homens estava até no programa
de TV, 'Undercover Boss'.

“Vários desses homens ficaram ligeiramente humilhados com a
falência, mas todos se recuperaram rapidamente, apesar de terem recebido
críticas horríveis e até mesmo terem sido movidos por ações judiciais contra
eles. Contei dez chefes neste período de dez anos.

“Eu então pesquisei amigos e colegas de quarto que Você me levou a
pesquisar. Cada uma dessas pessoas também se tornou bastante
bem-sucedida. Achei extremamente difícil não me comparar a eles, então,
ocasionalmente, não pude deixar de me perguntar se havia perdido alguma
coisa.”

Jesus: Rindo. “Você não perdeu nada, Erin, acredite em mim. Lembre-se da
ilusão de grandeza criada por eles definindo seu próprio sucesso, então não
preste atenção a isso. Erin, para quem você trabalha agora? Quem te chama
de filha dele? Quem te chama de Noiva, a Noiva em Ouro de Ofir?”

Eu: “Oh, nunca parei para pensar nisso”.

Jesus: “Seus opressores são muitos e seus inimigos são vastos, mas quem
no final das contas reina sobre todos?”

Eu: “Deus! Você, Senhor!"

Jesus: Sorrindo. “Você está pronto para vir até Mim aqui?”

Eu: “Sim, estou aqui.”

Ele se virou, pegou um lírio e o entregou para mim.

Jesus: “Tenho uma coisa para você. Erin, este é o seu campo.”

Eu: “O que você quer dizer, Senhor?”

Jesus: “Chegou a hora. Eu me importo com você. Eu te dou este campo.
Agora cuide do Meu campo. Antes da joeira, haverá debulha. Meu Pai disse a
você que este é o começo. Eu preparei você com antecedência. Agora vou
instruí-lo sobre os caminhos que você deve seguir. Você vai aprender
Comigo.”

Eu: “Senhor, falei bem com a mulher que disse ter falado com Você?”
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Jesus: “Erin, esta mulher não tem notícias minhas. Se o fizesse, ficaria
angustiada com o que fez e pararia com isso. Ela está confortável em sua
posição. Agora, o que foi mostrado a você?”

Eu: “Se ela escolher o caminho da esquerda, o câncer crescendo em seu
corpo a levará à morte. No entanto, se ela escolher o caminho certo, o
'caminho certo', Você a encontrará lá.”

Jesus: “O que você aprendeu então?”

Eu: “Que esta mulher não esteja disposta a ceder ao poder que ela tem
atualmente e seguir o caminho certo e que ela gosta muito de seu pecado.
Eu também vi que, depois de mim, duas de suas amigas psíquicas alegarão
que eu era um espírito negativo que pretendia bloquear seu poder. Ela vai
gostar de suas palavras reconfortantes e mais tarde dispensará os outros
dois mensageiros que Você eventualmente enviará. Senhor, por que não me
permitiste confrontá-la?"

Jesus: “Erin, você estava lá para criar uma muralha. Agora ela nunca vai
esquecer esse encontro com você, pois ela sabe que este sou Eu falando
com ela através de você.”

Eu: “Eu estava sendo como um canalizador?”

Jesus: “Não! Lembre-se de que existe uma falsificação para tudo que é bom
e que o mal existe. Agora você entendeu o novo curso do mal que até finge
seguir as minhas instruções. Como não falei com ela, suas palavras foram
inúteis. Como suas palavras não foram inspiradas na Palavra da Verdade,
seguir tal mulher a levaria à morte. Muito poucos seguem o 'caminho certo',

Erin, então lembre-se do portão estreito que poucos encontram ou
desejam. Agora, isso é o suficiente hoje.”

Eu: “Estou tão feliz por estar contigo, Senhor.”

Jesus: Rindo e sorrindo. “Estou feliz por estar com você também. Este é o
seu momento de se aproximar de mim. Você está pronto?"

Eu: “Tão pronto como sempre estarei, Senhor.”

Jesus: “Bom, venha Comigo."

Jesus pegou minha mão e andamos através do campo juntos.

O sonho acabou.
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