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369 - O Deus de Misericórdia e Justiça

Recebido domingo, 17 de novembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família, meu marido e
nossos filhos. Obrigado pelo som do riso em nossa casa. Aquece meu
coração e é o que eu ansiava desde muito jovem. Agradeço também por
meus amigos incríveis no site, aqueles que me amam incondicionalmente e
dizem coisas gentis que me encorajam quando estou triste.

Pai, outra porta se fechou para nós esta semana, mas uma permanece
aberta. Por causa do fechamento, parece que você apresentou algumas
oportunidades menores para manter nossas esperanças. Ó Pai, continuamos
com plena fé, esperança e amor em Ti. Sei que 'todas as suas promessas
são verdadeiras' (Salmos 18:30). No entanto, muitas coisas parecem estar
pendentes na balança agora. Precisamos de você mais do que nunca.

Nenhum de nossos filhos está tendo sucesso com seus sonhos agora.
Meu marido e eu recentemente intervimos a respeito de uma situação que
ocorreu em torno de um ataque contra minha filha mais velha. Isso foi
enquanto ela estava aprendendo em um ministério local através de sua
escola para obter crédito. Por causa de alguns problemas com a
administração, sua escola retirou seu programa de cooperação.

Isso foi muito triste, pois minha filha realmente amou o que estava
fazendo lá. Acho que ela teve tanto sucesso que o inimigo ficou com raiva e
queria que ele parasse. A decisão sobre se ela volta ou não gira em torno de
um quadro, então cabe a eles. O que eles fazem com o ministério
determinará se eles a têm de volta. Eles supostamente estão fazendo isso
para 'protegê-la', mas não parece.

É realmente comovente ver uma criança passar da tristeza para ver
Deus abrir porta após porta e depois ver tudo ser levado embora, nada disso
foi culpa dela. Tudo isso aconteceu incrivelmente rápido, durante um período
de sessenta dias. Parece ainda pior que alguns possam achar que foi culpa
dela, mas sua chegada lá coincidiu com algumas mudanças que o conselho
já havia iniciado antes de ela se juntar a ela.
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Pai, parece haver pouca ou nenhuma verdade hoje em dia. Desde que
o inimigo recebeu permissão em 23 de dezembro de 2012, ele esteve em
uma campanha ininterrupta contra a terra. Houve um número inacreditável
de eventos que ocorreram durante esse período. Se alguém tivesse me dito
há dez anos que esse tipo de coisa estaria acontecendo, eu teria discordado
deles.

Bem, é sim! Sim, aqui estamos nós. Pai, onde você está nisso tudo?
Sei que você não mora no meio do mal; então, onde está você? Terminaram
os anjos pesando o mal e medindo a terra? Por favor, não esqueça aqueles
que amam você, pai. Você é o Deus da verdade. No entanto, de uma
perspectiva terrena, o pai da mentira parece prevalecer nas vias aéreas,
rádio, internet, televisão e até na imprensa.

Alguém vê mais o que está acontecendo, a menos que você revele a
eles? Nossas liberdades estão sendo tiradas por uma falsa narrativa de
medo, destinada a derrubar Seu povo e fechar suas igrejas. Pai, meu
coração está partido. As notícias são realmente horríveis, local, nacional e
globalmente. As igrejas emburreceram o evangelho e fizeram de seus altares
um lugar para sermões de 'milquetoast'.

Seu povo em breve será silenciado. Eu vejo isso acontecendo tão
rápido agora que é em tempo real. Parece que o único meio de comunicação
que expõe os esquemas do inimigo contra o Seu Red Bull devidamente eleito
é a Fox News. Como isso pode acontecer quando isso é combatido por
milhares de horas batendo no nosso Presidente? Com essa barragem
ininterrupta, como pode a pessoa típica que acredita na grande mídia
enxergar tudo isso?

Até a internet foi corrompida. Quando procuro algo, ele não pode ser
encontrado. Em vez disso, sou inundado por uma narrativa de mentiras. A
'liberdade de expressão' pela qual minha mãe lutou tanto nos anos sessenta
e setenta agora está sendo tirada. Estamos perdendo nossas liberdades
diariamente. É tão desanimador. Eu olho para todas as crianças inocentes
que crescem nessa imundície e mentira e me preocupo com tudo que elas
logo enfrentarão.

Lembro-me de como era ser uma criança nos velhos tempos.
Poderíamos sair e explorar. Poderíamos fazer novos amigos e convidá-los
para nos fazer fortes. Deitávamos na grama recém-cortada e olhávamos
para as nuvens. Casaríamos vermes e perseguiríamos borboletas. Bem,
avance agora. Predadores agora perseguem nossos parques. Os amigos
ficam em casa por causa de toda a maldade que está acontecendo onde eles
brincaram.
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O que está acontecendo, Pai? Isso agora está acontecendo na minha
vida e eu estou assistindo. O que a nova geração pode esperar? Sim,
tecnologia, mas agora eles são apanhados em um mundo em constante
expansão de fantasia CGI. E quanto aos avanços artificiais em alimentos
geneticamente modificados? Agora estamos ingerindo o que o mundo está
nos alimentando. Muitos estão pensando o que o mundo quer que
pensemos.

Muitos estão bebendo o que o mundo nos diz para ter sede. Muitos estão
fazendo o que o mundo diz que fomos chamados. Muitos estão adorando o
que o deus deste mundo decreta. E se não o fizermos? Bem, você tem que
fazer isso agora 'ou então'! A ameaça agora está sempre lá, mesmo que um
pouco oculta. Se você não se conformar, será destruído. Oh Pai, muitos
crêem no que lhes dizem e são desprovidos de Ti. Por favor nos ajude.

Ontem foi um dia interessante. Estive procurando por algo que perdi
há muitos anos e finalmente chegou ontem. Era um item que eu já tive, mas
tive que vender. No entanto, esse era um tipo de agulha no momento do
palheiro, pois estava em melhor forma do que o item que eu havia vendido.
Eu esperava que isso trouxesse o milagre da nossa cura. Bem, isso não
aconteceu, mas sinto-me confortável sabendo que estamos um dia mais
perto.

Fiz uma pausa aqui para levar minha filha mais velha à igreja para um
programa de extensão. O ônibus está esperando por todos que estão lá e
fará uma viagem de três horas até o destino. Isso não aconteceu com minha
filha, no entanto, como explicarei agora.

Enquanto dirigia minha filha para o 'Outreach', senti uma forte
sensação de desconforto dentro de mim. Comecei a orar em voz alta
enquanto a dirigia. Enquanto eu orava, você baixou o meu sonho da noite
passada que me acordou às 3:00 da manhã. Acordei com o som de um
telefone tocando, mas o telefone não estava realmente tocando. Aconteceu
que o telefone tocando realmente fazia parte do meu sonho.

Sub-sonho 1

Minha filha estava sentada ao lado do motorista do ônibus. Ela estava
mais para trás e estava olhando pela janela. De repente e sem aviso, um
tipo de grande poste de madeira atravessou a janela do ônibus. O poste a
atingiu diretamente no lado direito da cabeça e ela foi instantaneamente
morta. Vi isso como se eu fosse outro passageiro sentado algumas fileiras
atrás dela. Aconteceu tão rápido que ela se foi em um instante.
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Foi depois disso que eu estava de volta em casa e não no ônibus. Eu
recebi uma ligação. Eu já sabia que a ligação era para me dizer que Amber
havia morrido. Acordei de repente quando o telefone estava tocando.

O sub-sonho 1 terminado.

Enquanto estávamos dirigindo para a igreja, minha filha percebeu que
eu estava com um olhar de pânico no rosto. Eu estava com um tipo de dor
no estômago porque o Senhor havia acabado de baixar minha lembrança
desse sonho.

Filha: “Mãe, o que há de errado? Você está bem?”

Eu: “Eu nunca tive um sentimento tão forte. Você não deve ir hoje. O
Senhor quer que eu lhe pergunte 'por que você está indo?'”

Filha: “Mas, mãe, é porque eu quero ir.”

Eu: “Eu sei. Provavelmente isso é bobagem, mas eu acabei de baixar um
sonho da noite passada.”

Depois passei a explicar o sonho que tive dela como resumido acima.
Eu poderia dizer que ela ainda queria ir quando algo incrível aconteceu.

Filha: “Mãe, o Senhor acabou de me dizer para não ir. Ele confirmou. Vi um
acidente pela primeira vez e depois havia árvores.”

Ela então explicou alguns outros detalhes do que o Senhor havia
baixado para ela. Nós dois sabíamos que era do Senhor, pois nossos detalhes
correspondentes correspondiam perfeitamente. Enquanto nos sentávamos
pensando no que fazer a seguir, recebemos confirmação. Vários bandos de
gansos, quatro grupos diferentes, voaram diretamente sobre nós. Ter gansos
reunindo-se sobre você é um símbolo de que o Espírito do Senhor está sobre
você.

Nós então concordamos mutuamente que ela não deveria ir no ônibus.
Quando nos aproximamos do ponto de chegada, continuamos dirigindo em
vez de entrar no estacionamento da igreja. Enquanto estava triste por não ir,
ela se animou ao descobrir que duas de suas amigas mais próximas também
haviam decidido não ir no último momento. Sem elas lá, ela não teria se
divertido tanto.

Eu: “Então, você está decepcionado?”

Filha: “Não. O Senhor nos disse o que fazer e nós ouvimos. Fico feliz por
não ter desobedecido a Ele.”

Eu:  “Eu também!”
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Decidimos então ir à cidade juntos. Nós nos divertimos muito e ela
estava feliz e rindo. Eu estava me divertindo muito rindo com ela. Enquanto
meu estômago estava enjoado antes da decisão de não ir, agora me senti
bem. Obrigado Pai. Obrigado por se preocupar conosco. Obrigado por enviar
proteção. Obrigado por ser claro quando precisávamos de você.

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava na porta de Deus. A porta estava um pouco aberta e uma
luz brilhante atravessou. Decidi não entrar, pois sabia que precisava de
pomada para os meus olhos. Eu decidi esperar. Eu não tive que esperar
muito. Vi Uriel passando por um tipo de porta de luz. Pela sua aparência, eu
sabia que ele estava em batalha.

Eu: “Uriel, você está bem?”

Uriel: “Sim, eu estou bem. Há uma guerra épica, Erin. Você viu isso. Você
se lembra?”

Eu: “Sim. Lembro-me da teia e da aranha com fortes pernas semelhantes a
tentáculos.”

Uriel: “Michael, o anjo do Senhor, lidera o Exército Celestial de Deus contra
uma fortaleza do inimigo. Terremotos, incêndios e vários problemas estão
aumentando agora. A rede de mentiras tem sido uma frente de batalha
difícil. Sempre que temos avanço, o inimigo rapidamente reforça e repara o
intervalo. Essa batalha foi longa e sistemática, pois fomos ordenados por
Deus para manter nossas posições agora. Como ainda não estamos
avançando, enviamos reforços e tropas terrestres aos santos.”

Eu: “Uriel, quando Deus enviará Seus 'Milhares' para combater aqui no chão
[terra]?”

Uriel: “No 'Tempo Nomeado', Erin. Você precisa entender isso sobre Aquele
que ama você, Aquele que criou você e Aquele que mantém você. Essa é
uma abordagem de três ângulos que não podem ser quebrados. Porque Ele
tem te chamado, Ele cuidará de você, mesmo que seja desconfortável no
testemunho daqueles que não acreditam. Sou ordenado por Deus e eu sirvo
Ele.

Eu não sirvo o homem, entendeu? Portanto, porque eu sirvo a Deus,
sou fiel somente a Deus, não ao homem, a menos que Deus me ordene. No
entanto, mesmo assim, eu ainda estaria sob os mandamentos de Deus.”

Eu: “Uriel, do que Deus salvou a minha filha hoje?”
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Uriel: “Não me é ordenado que revele essas coisas. No entanto, posso lhe
dizer que o inimigo está quebrando os parâmetros estabelecidos nos
Tribunais de Deus. O inimigo faz isso pouco a pouco todos os dias. Por causa
disso, você deve vestir sua armadura completa para se proteger dos
esquemas do inimigo.”

Eu: “Eu não entendo. Deus sabe todas as coisas. Ele cuidará de nós. Ele não
vai nos deixar cair. Ele não nos deixará ser mendigos. Ele nos fortalecerá e
nos manterá. Seu rosto brilhará sobre nós em nossas idas e vindas. Ele nos
curará e nos concederá as ferramentas necessárias para manejar armas
sobrenaturais. Ele dirá 'vá aqui' e depois iremos. Ele dirá 'ficar de pé' e
depois ficaremos. Com Deus em nós, trabalhando através de nós, nada é
impossível para Deus? Se estamos brigando no chão e você brigando por
nós, que mal pode prevalecer?”

Uriel: “Bem, parece que de repente você se tornou confiante nas promessas
de Deus.”

Eu: “Você quer dizer que tudo isso foi uma lição de obediência?”

Uriel: “Sim. No entanto, entenda que Deus não o ouve declarar essas coisas
há algum tempo. Erin, Ele está afiando suas ferramentas.”

Eu: Eu ri. “Você está falando da minha língua?”

Uriel: “Não está escrito pelo Senhor e declarou que, verdadeiramente,
verdadeiramente, quem crê no Senhor, fará as obras que Ele fez. Ele fará
coisas ainda maiores do que essas, porque vai ao Pai.”

Uriel então apontou para a porta de Deus. “Ele fará o que você pedir
em Seu Nome, para que Deus, o Pai, seja glorificado por meio do Filho. Se
você perguntar ao Senhor qualquer coisa em Seu Nome, Ele fará.”

Ele então mostrou a porta de Deus novamente.

Eu: Rindo. “Bem, Uriel, preciso ver Deus imediatamente e pedir sua ajuda!”

Uriel: Sorrindo. “Ao olhar para trás, você entenderá a importância do que foi
feito por você. Agora, venha, e eu a levarei a Deus.

Ele colocou pomada nos meus olhos e me levou pela porta de Deus à
Sua Sala do Trono. Ele me trouxe o mais perto que podia antes de minhas
pernas ficarem fracas. Caí de cara no Mar de Safira. Eu podia ouvir o coro de
anjos cantando 'Santo, Santo, Santo!'

Eu: “Oh Pai, por favor, perdoe-me pelas minhas ofensas. Por favor, continue
fazendo um bom trabalho em mim. Eu sei que todas as suas promessas são
verdadeiras. Eu te amo muito. Eu te amo com todo o meu coração.
Obrigada!”
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Deus: Em um grande estrondo.

“Erin, você falou as palavras que Eu queria ouvir. Com muita fé, você
declarou as promessas que Eu tenho lhe dado. Você fez isso em vez de
simplesmente escrevê-las e depois não revisitá-las, porque teme que eles
não se tornem realidade. Você também teme que Eu os entregue a outro ou
que eles sejam maravilhosos demais para você.

“Bem, Erin, como isso pode ser verdade quando você está aqui Comigo
hoje? Lembre-se de que você Me responde, não ao homem. Você Me
mostrou uma grande coisa hoje. Eu vou curar você. Eu vou derramar uma
porção extra do Meu Espírito em todos os que Eu chamo. É assim que Eu sou
glorificado através do Meu Filho, Aquele que enviei para salvar o mundo.

“Você está prestes a ver muitas coisas, pois revelarei ainda mais para
aqueles que Eu tenho chamado. Agora, tenha coragem, Erin, para você me
alegra. Você tem provado que obedecerá aos Meus mandamentos. Primeiro,
você Me ama e o Meu filho e, segundo, ama os outros como a si mesmo.
Mesmo sabendo que muitos não Me conhecem, você mesmo ainda faz isso
sabendo que Eu também os tenho criado.”

Eu: “Pai, estou com medo. Algumas dessas pessoas ao nosso redor são
verdadeiramente más. Como posso enviar as boas novas do seu amor se
elas me odeiam por quem eu represento? Como exemplo, falo em termos
amigáveis   com uma mulher em uma loja há mais de dois anos. No entanto,
entrei recentemente e seu rosto tinha telhas e um dos olhos estava fechado.
Mesmo sentindo dor, ela ainda era amigável comigo.

“Tudo mudou em um instante quando me ofereci para orar por ela
durante o culto. Ela ficou muito brava comigo e me disse que eu poderia se
realmente quisesse. Ela era cética e olhou para mim com tanto desdém.
Bem, sério, ela agora me olha com ódio. O que posso fazer se não conseguir
realizar o milagre da cura no Nome de Jesus? Por minha própria força, eu
não sou ninguém. No entanto, em Sua força, posso escalar um muro com
facilidade.”

Deus: “Erin, a sua pergunta é sábia. Eu não tenho te chamado para ser a
salvadora dos perdidos.

Eles já têm um. Você só precisa confirmar e glorificar Eu e Meu Filho.
Você deve fazer isso para que eles possam testemunhar que Eu estou
trabalhando através de você. Entenda que eles têm sede, e que, quando Eu
te chamar, você derramará água sobre eles.”

Eu: “Pai, por favor, conceda-me a capacidade de curar completamente essa
mulher em Seu Nome. Mesmo que ela me odeie agora, ainda vejo o bem
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nela. Eu também vejo muita dor e desesperança em seus olhos. Eu sei que
você a colocou no meu coração. Pai, posso fazer qualquer coisa sem você,
exceto fazer uma bagunça? Por favor, me ajude!”

Deus: Eu senti Sua risada estrondosa.

“Bem, parece que o Meu pequeno pardal agora se tornou uma
guerreira! O que você pede é bom, mas Eu farei ainda mais. Muitos, muitos
mais saberão que Eu tenho te enviado. Eu vou chamar os Meus ‘Milhares’. Eu
amo a justiça e odeio a desigualdade. Você ficará surpresa enquanto os
iníquos são destruídos. Não deixe o seu coração ficar perturbado ao ver a
situação daqueles que derramam sangue inocente.

“Eu odeio injustiça. Os chamados a testemunhar como falsas
testemunhas serão forçados a confessar a verdade. Isso acontecerá porque
Eu estarei presente, suas línguas como a minha parte, como a de um cavalo
e um cavaleiro. Eles vão ficar em choque, pois eles confessarão na sua
presença e na frente das testemunhas. Erin, este será um tempo como
nenhum outro, mas, mesmo assim, como nos dias de Noé. Eu lhe digo isso
para que você entenda e saiba que já está aqui.”

Eu: “Então, Pai, agora é a hora?”

Deus: “Erin, você só precisa olhar para as evidências para fazer um
veredicto. O que você pensa e conclui de tudo que vê ao seu redor?”

Eu: “Embora não veja tudo, vejo um aumento generalizado no pecado. Até o
pecado horrível agora é chamado de bom. Pequenos animais são
incendiados. Crianças, até bebês, estão sendo torturados. Os que ainda não
nasceram são abortados e seus corpos são experimentados. Não é seguro
permitir que as crianças brinquem fora sem que os adultos assistam. Mesmo
assim, há seqüestradores que são astutos. As crianças são roubadas e
depois vendidas por coisas horríveis.

“Então, Pai, sim... sim, creio que este é o momento em que os
profetas falaram. As leis estão se tornando sem lei. As pessoas estão sendo
silenciadas. O inimigo parece estar ganhando. Sim, eu concluí meu
veredicto. Agora é agora. Oh Pai, por favor, ajude-nos agora, mas como
agora em nossos tempos terrestres. Eu sei que você ama seus filhos mais do
que eu jamais posso amar aqueles que você me deu. Embora não tenha
certeza de como, sei que isso é verdade porque você é muito mais
maravilhoso do que podemos imaginar.

“Seu amor e paciência estão além das nossas habilidades de conceber.
Então, Pai, por favor, nos fortaleça. Eu entrego tudo o que sou para você.
Sem você, não há nada que possamos fazer. Por favor, agite as terras. Por
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favor, envie as Bênçãos Celestiais às nações com um derramamento
surpreendente. Por favor, mostre a eles que você é o Deus de todas as
coisas. Por favor, mostre a eles que você é o nosso Pai, para que todos se
voltem e sejam salvos.”

Deus: “Você tem feito um bom argumento para está época. Haverá um
movimento do Meu Espírito. Agora ore. Ore pelas nações. Ore para que os
corações estejam prontos para receber. Eu estou contigo. Eu te amo. Agora,
isso é suficiente por hoje. Continuarei a protegê-la e a provê-la de tudo o
que você fizer. Não se preocupe.”

Eu: “Obrigado, Pai. No entanto, e melhor ainda, por que não cumprir todas
as suas promessas aqui e agora? Ah, sim... devo dizer que quero dizer
'Tempo Terrestre Agora'!”

Senti o chão rolar com o riso de Deus. Eu estava sorrindo de alegria
quando senti Uriel pegando a minha mão para me levar para fora da corte.
Quando Uriel me levou em direção à porta, eu me virei e acenei adeus ao
trono de Deus.

Eu: “Eu te amo, Pai!”

Deus: “E eu também te amo! Não se preocupe. O que você disse é bom.
Agora, alegre-se, pois Eu tenho encontrado favor com você, sua família e
todos aqueles a quem Eu vou chamar.”

Uriel e eu saímos juntos de Sua corte. Ele então se virou para mim e
sorriu.

Uriel: “Eu devo ir agora, mas não se preocupe. Em breve você será
fortalecida por Deus.

“Tudo o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Pode-se confiar nas Escrituras
que acabamos de colocar em seu coração (era o Salmos 37).

Agora eu devo ir. O Senhor está com você, Erin, então se alegre!

Ele se afastou de mim. Enquanto eu o observava se afastar, ele subitamente
desapareceu rapidamente.

O sonho acabou.
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