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311 - Deus, Uma Águia e
Dando Graças no Dia de Ação de Graças

Recebido em 22 de novembro de 2018

Comunhão

Querdio Pai,

Eu te amo tanto! Quando penso em você, meu coração palpita e salta
uma batida. Eu prezo você assim. Eu ouço você em meus sonhos, mas sou
incapaz de ver seu rosto. Eu vi a tua majestade e admiro as tuas obras.
Você enviou Jesus, meu Senhor, para que eu possa ver sua face através
dele. Quando você me chama, eu me viro e posso correr em seus braços
através de seu filho. Obrigado, obrigado, obrigado por nos enviar seu filho.
Eu disse obrigado ainda?

Pai, você ainda é meu pensamento ansioso e me concede esperança
quando me sinto tão arrasada. Você envia ajuda do seu santuário e ordena
anjos a meu respeito para guardarem meus passos. Você me manteve perto
de você toda a minha vida. Você me cobriu na proteção de Suas asas.
Minha alma anseia, e até desmaia, ao pensar em Sua presença, pois há o
único lugar ao qual realmente pertenço.

Eu não sou ninguém especial para o homem aqui na Terra. Eu não fiz
nada notável ou a terra se despedaçando. De fato, tenho sido uma
abominação para aqueles que estão ao meu redor. Eu era um pária e um
constrangimento vergonhoso. Para o mundo, eu sou um dos menos
merecedores da sua atenção.

Pai, apesar de tudo isso, Você de alguma forma me viu, um pecador,
uma pequena partícula de mulher, como sendo digno de ser aceito. Você me
tratou como uma criança que havia sido abandonada. Eu estava com fome e
exausto quando Você me resgatou pela primeira vez. Você me trouxe para
dentro de Si mesmo e você me ensinou a abandonar o pecado e a perder
minhas ambições pessoais.

Foi uma tarefa extremamente difícil, mas você me colocou na fornalha
de aflição, me refinando a cada vez. Você então me tiraria do fogo e me
nutriria de volta. Dia após dia, Tu me alimentaste com a Tua Palavra e
aplicaste a tua instrução, escrevendo-a mesmo na tábua do meu coração.
Eu estava exausto das minhas batalhas e você cuidou de mim lá.
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Você me alimentou, falou amorosamente comigo e me deu esperança
para o futuro, quando parecia que não havia esperança. Você falou
claramente comigo. Quando você ligou e eu respondi, sempre foi a
sabedoria e uma repreensão gentil que colocaria meus pés na rocha sólida
da sua salvação.

Entreguei minha vida a Ti, Pai, e sou grato por esta corrida, esta
jornada, todos os dias. Eu sei que tenho tido muita dor ultimamente. Eu
tenho estado em grande tristeza e tristeza também por aqueles que
perderam tanto. Eu sou capaz de me colocar lá por causa das circunstâncias
que você permitiu que acontecessem comigo que me deram a capacidade
de simpatizar e interceder pela restauração dos outros.

Eu tenho tido tantos sonhos ultimamente, onde parece que o tempo
atual está acabando, a fim de inaugurar um novo tempo. Os vários sinais
que você me mostrou para procurar estão agora aqui. Pai, eles estão todos
acontecendo agora! Chegou a hora e estamos prontos para o que você tem
em seguida para nós!

Uma vez na manhã desta terça-feira, 20 de Novembro de 2018 e uma
vez à tarde, um extremamente grande águia voou sobre nós. Quão belas e
majestosas são essas aves! Obrigado Pai, por sua incrível criação!

Jesus: "Erin, suba."

Eu estava em pé no topo de uma montanha extremamente alta, uma
montanha muito mais alta do que eu jamais poderia escalar a menos que
Deus me ajudasse... muito! Lá fiquei, olhando por cima de uma vasta
paisagem de montanhas. Foi bonito. Meu exame pacífico da paisagem
surpreendente foi logo interrompido por um estrondo que reverberou por
toda a cadeia montanhosa. Eu ouvi a Voz de Deus e imediatamente caí de
joelhos:

“Erin, eu estive com você sempre. Quando você clamou para mim, eu
estava lá. Quando você tropeçou e caiu, eu estava lá para buscá-lo. Eu
carreguei você através de águas revoltas, paisagens desérticas e terrenos
íngremes. Eu te carreguei para que você nunca se perdesse e sempre
encontraria o seu caminho. Quando eu ia buscá-lo, às vezes você chutava e
gritava porque estava com medo e não confiava em Mim para mantê-lo
seguro.

“Então, um dia, você entregou tudo a Mim. Você entregou suas
ambições, seus pertences e seu coração para mim. Fiquei muito feliz
quando você se rendeu à Minha vontade em sua vida. Se você não tivesse,
eu não teria podido usá-lo para esses sonhos e visões do Céu, o lugar que
eu preparei para você.
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“Eu te dei um grande presente e você fez tudo o que eu pedi. Mesmo
que você tenha Me questionado às vezes com base nos ensaios que
ocorreram, você ainda seguiu o Meu chamado. A história da sua vida, esta
história, eu criei para você. Cada experiência, cada instrução, cada lição e
cada dificuldade foram dadas para que seu coração estivesse pronto para o
que planejei para você.

“Erin, você logo subirá nas asas de uma águia e retornará à terra que
prometi a você. Eu vou manter você e sua família a salvo lá. Mesmo que
suas vidas sejam procuradas, não se preocupe, pois você estará sob Minha
proteção. Eu tenho um plano para você, um plano para lhe dar esperança e
um futuro.

“Eu vi a tristeza em seu coração pelos perdidos. Eu enviarei você
através da terra e você testemunhará a minha glória lá. Aqueles que
chamei, preparei e escolhi logo se levantarão e serão testemunhas. Cada
um de seus postos como testemunhas amolecerá os corações daqueles que
se afastaram de Mim e ignoraram o Meu chamado.

“Em breve vou recompensá-lo por entregar sua vontade a mim. Eu
vou te fortalecer, te curar e te usar para a minha glória. Enquanto eu vou
transformar seu coração enlutado no coração de um guerreiro, seu coração
ainda baterá com a compaixão e amor de um após o Meu próprio coração.
Assim como David correu atrás de mim, você também e você não pararam.

“Portanto, mostrarei Meu amor a você, você que uma vez foi chamado
de 'não amado'. Eu ansiava por este dia chegar, o dia em que eu poderia
amarrar seu quebrantamento e transformar seu coração em alegria. Erin,
agora é a hora!”

Nesse momento, uma magnífica águia voou sobre mim e deu a volta.
Logo pousou bem ao meu lado e meu coração acelerou de excitação. Eu me
levantei de estar de joelhos e subi em suas costas. Nós corremos em
direção ao céu. Eu estava voando nas asas de uma águia! Enquanto eu
inspecionava a paisagem, senti uma oração de agradecimento em mim que
era especificamente para nossa família Nest. A oração inundou meu coração
com amor.

“Obrigado aos meus amigos do Ninho. Deus nos trouxe todos juntos
por uma razão. Não há acidentes no Reino dos Céus. Ao dar graças hoje a
suas famílias, lembre-se de tudo o que Deus fez desde o princípio e que Ele
é nosso Pai, o Autor de nossa história e o Amante de nossa alma.
Lembre-se que Ele enviou Jesus para você, Deus descendo como um bebê,
nascido de uma virgem.

“Todo o Céu será em breve visível como Seu Reino veio, Sua vontade
seja feita, na Terra como no céu. Eu oro para todos nós sermos curados e
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fortalecidos porque Ele nos ama e Ele prometeu. Abençoe todos vocês, no
poderoso nome de Jesus. Sonhe com sonhos e tenha visões do céu.
Prepare-se para ser um toque de clarim para os perdidos. Prepare-se para
dar testemunho da glória de Deus!

“ Lembre-se de que nada é possível sem Ele e tudo é possível com
ele. Nós realmente não acreditaríamos no que está prestes a acontecer
conosco, mesmo se nos fosse dito pelo próprio Deus antecipadamente. Nós
agora temos sido ... bem, pelo menos algumas delas de qualquer maneira!

“Agradeço a cada um de vocês por serem nossos amigos fiéis através
dos momentos de alegria e tristeza. Lembre-se que nossa jornada não está
acabando. De fato, nossa jornada juntos apenas agora começará.
Lembre-se de que, com Deus em nós e nos guiando, nem um de nós pode
falhar. Dar graças, família Nest, ao nosso único e verdadeiro Deus, o Deus
que nos ama e nos criou!”

O sonho acabou.
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