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373 - Os Vasos de Deus
Serão Selados em Breve

Recebido domingo, 15 de dezembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo que nos abençoou.
Temos uma casa, calor e luzes. Temos comida e um carro que corre.
Estamos vivos e respirando. Eu tenho pressionado você mais recentemente.
Passei algum tempo em cultos de oração. Eu intensifiquei minha oração
pelos outros. Eu tenho confiado em você mais para nos libertar através de
nossos problemas.

Ontem foi um dia tão brutal. 'Sexta-feira dia 13 ataca novamente’,
sorrisos! Ficamos tristes ao saber que meu marido não conseguiu o
emprego. Havia outros problemas aparentemente pequenos também, mas
eles montaram em uma grande bola de estresse. Por duas horas
assustadoras, meu coração disparou. Os 'e se' começaram a aumentar. Tudo
aconteceu tão rapidamente. Além disso, nosso veículo secundário esteve na
loja.

Com o peso de tudo isso, eu quebrei. Pai, eu chorei abertamente
durante o culto de oração quarta-feira à noite. Eu nunca fiz isso na frente de
tantas pessoas antes. Mais tarde, no caminho de casa, meu filho e minha
filha sentiram uma mudança na atmosfera. Eu também senti. O céu noturno
estava limpo e a lua quase cheia tinha uma auréola ao redor. A paisagem era
tão brilhante e bonita. Vimos rebanhos de veados pastando nos campos.

Fiquei quieto enquanto contemplava a beleza de tudo. Pai, algo parecia
acontecer em 11 de dezembro de 2019, mas parecia pacífico. Nós três, de
alguma forma, sentimos Seu amor, poder e graça, tudo isso ao mesmo
tempo. Enquanto estávamos no culto de oração, nós três cremos em
milagres para Seus filhos e pardais em todo o mundo. Intercedemos por
aqueles que se perderam.

Também oramos por milagres de cura para os enfermos. No entanto,
pai, quando nossos milagres virão? Encontrar um bom emprego para meu
marido, trabalhador, não deve ser tão difícil. Ele é incapaz de encontrar a
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combinação certa para sua empregabilidade. Por que devemos ter que
depender de instituições mundanas quando temos você?

Também descobri que meu médico está decidindo se eles podem ou
não fazer alguma coisa por mim. Falei com meu neurocirurgião na
sexta-feira passada e ele disse que apresentaria meu caso durante uma
conferência da coluna vertebral para ver se ele ou seus colegas estariam
dispostos a fazer alguma coisa. Então eu espero. Suspiro, 5,5 anos de
espera por algo. Eu estou exausto. Meus olhos estão ficando piores. Meu
coração dispara.

Pai, eu estou com medo. Isso é tudo o que há de tudo isso? Boas
notícias são poucas e distantes entre si. Qual é a sua linha do tempo para
'em breve' ou 'um pouco de tempo'? Eu estou perdido. O que está sendo dito
de nós? Onde você está? Enquanto eu sei que você está no controle, eu
simplesmente não entendo. Nós localizamos Escrituras e nos apegamos às
Suas promessas. Eu te amo muito e sinto que fiz tudo o que você pediu. Por
favor, nos ajude.

Por favor, envie boas notícias. Se as mudanças não durarem um
tempo, por favor, dê algum incentivo na frente de trabalho para meu marido.
No entanto, eu também estou lutando. Embora geralmente tenha vida curta,
até me pego duvidando de tudo isso às vezes. Estou com medo e incerto. Eu
mantive as coisas juntas por um longo tempo, mas agora não tenho certeza
do que está por vir. Eu vejo as notícias e não sou encorajado.

Tanto o nosso líder aqui nos EUA quanto o líder em Israel estão no
meio de campanhas de difamação. Tantas mentiras. Houve eventos
históricos acontecendo em todo o mundo nesta última semana. Certamente,
o tempo dos Seus milagres está chegando. As notícias estão agora cheias de
trevas demoníacas que tornam tão difícil encontrar o bem. Eu tive um sonho
na semana passada. Esse sonho foi muito vívido.

O Sub-sonho 1

Eu estava em uma trilha subindo a montanha de Deus. Parecia o
Monte Everest. Era íngreme e coberto de neve. Na base, esse declive
íngreme chegou onde havia vendedores improvisados   em tendas. Esses
fornecedores estavam claramente lá para tentar me distrair.

Enquanto eu subia, um jovem casal se aproximou de mim. Eles eram
judeus e recém-casados. Enquanto eles pareciam familiares para mim, de
alguma forma eu sabia que nunca havíamos nos conhecido antes. Eles
sorriram para mim antes de me puxar para o lado:
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Jovem Casal Nupcial: “Estamos muito animados por você. Você poderia
nos dar uma bênção e ver se o Senhor teria uma palavra para nós?”

Eles eram tão gentis e amorosos, como eu poderia recusar? Enquanto
estávamos nos despedindo para que eu pudesse continuar minha jornada,
eles me entregaram um prato com um sanduíche.

Jovem Noiva: “Este é o sanduíche Rueben mundialmente famoso do meu
amor. Você vai adorar, eu prometo. Isso lhe dará nutrição para a jornada.”

Sorri para ela e depois olhei para o noivo. Ele estava sorrindo para ela
com tanto amor. Eu poderia dizer que essa era uma linda história de amor.

Jovem Noivo: Sorrindo. “Bem, não é realmente famoso mundialmente, mas
obrigado. Ninguém realmente sabe quem eu sou.” Eles riram, deram as
mãos e se beijaram. "Gostaria que tivéssemos mais a lhe oferecer."

Percebi que precisava dar uma mordida no sanduíche para não
ofendê-los. Estou feliz que eu fiz. O sanduíche estava longe de ser um típico
Rueben. Não foi grelhado. O tipo de pão não era Rye e nem Pumpernickel.
Em vez disso, o sanduíche estava no pão branco. Além disso, havia um tipo
de molho de salada, um pouco de queijo suíço e uma massa maciça de
pastrami. Eles sorriram para mim. Eu poderia dizer que eles estavam
esperando minha resposta.

Eu: “Oh meu Deus, isso é maravilhoso. Isso vai me dar comida para a
jornada.”

Eu poderia dizer que eles estavam tão felizes e felizes que eu gostei do
sanduíche deles. Eu os abracei e peguei o levei o sanduíche para minha
jornada. As tendas dos fornecedores começaram a ficar cada vez mais
distantes. Finalmente cheguei ao último fornecedor. Enquanto eu passava,
ele me chamou.

Homem: “Você precisa do que eu tenho. Você precisa disso.

Eu me virei para ele. Eu ri quando notei que ele estava segurando
algum tipo de réplica plástica de uma antiguidade valiosa que estava
exibindo.

Eu: “Quanto custam os velhos jarros de água?”

Homem: “Estes não estão à venda.”

Eu: “Ok, então e as cantinas antigas?”

Homem: “Estes são apenas para exibição.”

Eu: “Bem, então, o que estou vendo aqui é algo que preciso?”
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Homem: “O que? Seriamente! Você me questiona com sua justiça? Este!
Você precisa disso!”

Na minha frente havia uma réplica plástica de um jarro de água. No
entanto, não havia um buraco aberto no topo. Era realmente uma farsa
inútil.

Eu: “Não, eu estou bem. Se eu ficar com sede, irei a Deus para a minha
Água Viva.”

Homem: “Sério? Deus? Ele faz você pular por aros, escalar montanhas e até
batalhar em guerras sem fim. Boa sorte com Deus, sua hipócrita.”

Eu: Me recusei a morder a isca e permaneci calma. "Obrigado."

O homem ficou furioso com a minha reação calma. Ele começou a
chutar suas antiguidades. Ele os chutava com tanta força que os estava
quebrando.

Homem: “Ele tirou tudo de mim. Tudo. Tudo o que eu quero que você faça é
comprar o que estou vendendo. Quão difícil é isso, Erin? Sério, quão difícil?”

Eu: Rindo. "Não há nada aqui que me interessa. De qualquer forma, tenho
que ir a Deus agora."

Comecei a correr ainda mais na colina. Quando olhei para trás, notei
que as coisas que ele estava jogando diretamente para mim estavam de
alguma forma congelando no ar. Comecei então a subida mais íngreme da
montanha. O caminho era muito estreito e minha visibilidade era limitada,
cerca de três metros. Instintivamente, sabia que devia confiar em Deus para
encontrar o meu caminho.

O sub-sonho 1 terminou.

Pai, enquanto eu sei que você me deu esse sonho para me preparar, é
difícil. É difícil e é solitário. Embora eu queira desistir às vezes, sei que devo
continuar.

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava no Céu, no Jardim de Deus, perto do Seu Arboreto. Eu
estava no mirante olhando para uma grade de árvores em várias estações
ou estágios da vida. A grade foi dividida por quatro rios, cada um com um
nome. Eles se encontraram no centro do jardim. Onde eles se encontraram
foi uma árvore enorme e, ao lado dela, um riacho e uma fonte. Eu podia ver
a neve cobrindo as árvores em uma área e as cores do outono em outra
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área. No outro havia flores de primavera e o outro eram árvores verdejantes
com abundância de frutas.

Foi tudo tão bonito. Meus olhos voltaram para a parte central, onde
cada rio se encontrava. A força dos rios se encontrando causou a formação
de uma bela fonte / nascente. Isso teria sido impossível na Terra devido ao
transbordamento de suas margens, mas era perfeitamente perfeito aqui no
céu. A árvore ao lado disso estava se alimentando dos quatro rios. A
cobertura desta árvore era enorme. Também continha uma variedade
abundante de frutas.

Eu: “Quem é como você, Pai? Quem pode fazer algo assim? Ninguém como
não há ninguém como você, pai. Quem sou eu para você, Senhor? Eu não
sou ninguém. Minha vida é uma batalha. Eu estou exausta. Eu mal posso
fazer mais nada com facilidade na Terra, mas aqui, no Céu, eu posso fazer
qualquer coisa porque Você está aqui e, aqui, nossos pensamentos são
sempre bons.

“A vida de um homem é apenas um pontinho. Em pouco tempo,
gerações se passaram e nossas vidas logo são esquecidas. Bem-aventurado
o homem cuja memória é lembrada por gerações. De alguma forma, deve
tornar nossas lutas e trabalho suportáveis   saber que elas produziram alguma
coisa. Dito isto, ainda não sei o que. Enquanto os homens esquecem dos
homens, você, pai, nunca esquece seus filhos.

Senti uma mão no meu ombro. Eu me virei para ver que era Uriel em
sua armadura.

Uriel: “Deus pede sua presença, Erin.”

Eu: Eu estava preocupada. "Sim, ok, bem, Uriel, estou com problemas
agora?"

Uriel: Rindo. “Não, Erin. Venha.”

Uriel me levou até a porta de Deus. Já estava aberto. Uriel esfregou
pomada nos meus olhos. Ele então me levou pela porta de Deus. Eu podia
ouvir os anjos cantando 'Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
Todo-Poderoso, que foi e é e está por vir'. Eles eram versículos
sobrepostos. Estes continuaram a aumentar cada vez mais. Lágrimas
começaram a escorrer pelas minhas bochechas.

De repente, me senti tão horrível pelos pensamentos que eu tenho
tido. Uriel me trouxe mais perto do trono de Deus do que nunca, mas ainda
assim tão longe. Ao me ajoelhar, pude ver as impressões de movimento dos
anjos alados em torno de Seu Trono. Inclinei-me para a frente e esvaziei-me
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das acusações que eu havia essencialmente apresentado a Deus, mas
realmente principalmente por mim.

Eu: “As coisas não estão funcionando como eu havia orado. Eu sinto que
algo está muito errado comigo. Eu pensei que exércitos angélicos nomeados
por você estavam vindo para nos proteger, nossos lares e nossas
propriedades. No entanto, devo ter entendido errado, pois ainda parece que
estamos sofrendo tanto ataque do inimigo como sempre. Tudo o que sei é
que ainda estou me sentindo muito incerta sobre tanta coisa. Sinto muito
por me sentir assim. Por favor, perdoe-me, Pai!”

Deus: “Erin, quase todos os vasos do Meu Templo estão completos. Uma
vez concluídos esses vasos, eles serão levados perante Mim para serem
inspecionados, aprovados, abençoados e selados.”

Eu: “Pai, pensei que estes já haviam sido terminados e estavam sendo
preenchidos pelo Senhor.”

Deus: “Bem, sim, isso também está correto. Ele é o seu Oleiro e o
Supervisor da sua jornada. Ele é seu Redentor e Salvador. Ele defende o seu
caso diante de Mim. Ele também apresenta os vasos que Ele tem prepado
para o serviço. O horário da apresentação não ocorre um de cada vez. Em
vez disso, esses vasos prontos aguardam o dia em que todos os vasos estão
prontos.”

Eu: “Pai, por que estamos todos sob vários ataques agora?”

Deus: “Isso ocorre porque o pai da mentira sabe do tempo tardio. Você é
um alvo, assim como todos os Meus filhos. Erin, esta é uma confirmação de
que você é Minha. Aqueles que Eu tenho chamado têm histórias, mas
realmente jornadas, semelhantes às de Jó. Eu permiti que Jó fosse testado.

“De fato, Eu sugeri porque Eu sabia que Meus planos por meio de Jó
ajudariam muitos. Jó está reconciliado com sua família aqui. Tudo o que ele
perdeu na Terra foi devolvido, mas, aqui no céu, tudo foi revelado e
completado. Através de todos vocês, o Céu será revelado em breve. Tudo
será revelado na Terra, assim como no céu, através dos Meus Vasos.”

Eu: “Como, Pai?”

Deus: “Enquanto os vasos (físicos) tem sido preparados para o serviço em
Jerusalém pelo homem, esses Vasos são diferentes. Esses navios tem sido
santificados e preparados para o Meu serviço. Eu tenho dado sonhos sobre
coisas que Eu tem chamei para fazer. No entanto, Meus vasos são diferentes
dos vasos na Terra. Os vasos na Terra podem ser roubados, queimados e
destruídos. Meus vasos não podem ser roubados, queimados ou destruídos.
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“Os Meus vasos são preparados pelo Meu filho. Tornaram-se
humilhados pela aflição e pelo brilho do sofrimento. Eles foram refinados em
Meu fogo e considerados sem defeito enquanto estão em chamas. Eles não
deixam de reconhecer o descanso do Meu Sábado. Agora, o que significa o
descanso do Meu sábado? Isso significa que eles trabalham seis dias, mas,
no sétimo dia, devem descansar e Me considerar. Enquanto o seu coração já
tem sido redimido, a última fronteira para seu inimigo é onde Eu a selarei.”

Eu: “Isso estará em nossas testas, nossas mentes?”

Deus: “Sim. Eu busco aqueles que Me guardam em seus pensamentos no
dia de descanso e não seguem o seu próprio caminho. Isso significa que
você não deve sujar seus pensamentos com a maldade do mundo. Você
deve pensar no que Eu fiz do começo ao fim e passar esse dia na Minha
Palavra, lembrando-se de Quem está diante de você agora. Quando os
tempos eram como os dias de Noé, havia um mal generalizado. Não havia
mais o bem porque todo bem se tornará mau e todo mal se tornará bem.

“O mal é predominante e nunca descansa. É semelhante ao sonho da
montanha que Eu lhe dei. Embora houvesse muitas distrações, você
finalmente continuou e aqui você está. Seu templo está em preparação há
vinte anos. Por sete desses anos, você entrou no Santo dos Santos Comigo.
Foi aqui que Eu a instruí e a preparei para o que está por vir. Eu te pergunto,
'o que Meu exército faria para sacudir a terra?' Eu perguntei a você 'como
seria tudo isso?'”

Eu: “Sim, Pai, isso está nos meus sonhos em pequenos quarteirões. Embora
eu saiba o que minha voz carnal quer declarar, não quero parecer arrogante.
Ao longo dos anos, você me deu tantos problemas que eu poderia escrever
um livro. Ainda assim, isso não significa que passei bem por esses
problemas.

“No entanto, isso é uma testemunha que devo ter passado bem por
minhas provas e testes ou não estaria aqui com você hoje. Eu ainda o
persigo mesmo quando estou cansada, exausta e desencorajada. Ainda não
sei como responder completamente a essas perguntas, exceto para dizer 'eu
gostaria de poder', 'se eu pudesse' e outras coisas semelhantes.”

Deus: “Não tenha medo, Erin. Agora, diga-me os desejos do seu coração.”

Eu: “Oh garoto, bem, ok” Ele sabia que eu estava hesitando.

Deus: “Não se preocupe Erin, vou mantê-la na linha. Vá em frente.”

Eu: “Bem, há tantas coisas:

● Quero testemunhar sobre a sua bondade para com os perdidos.
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● Não quero ser de propriedade de nenhum homem, banco ou instituição

● Quero que minhas dívidas sejam removidas e não as tenha mais como
preocupações

● Quero que meus filhos sejam curados e fortalecidos

● Quero ser curado e fortalecido, juntamente com meu marido e amigos

● Quero poder ajudar outras pessoas que sofrem, seja por doença ou
opressão

● Quero ajudar os cegos a ver e os surdos ouvir

● Eu gostaria de ver os mentirosos confessarem, os culpados serem
libertados e os inocentes libertados

● Eu gostaria de ajudar crianças pequenas e idosos a escapar de seus
agressores

● Eu gostaria de poder fazer muitas coisas, coisas como falar várias
coisas línguas e ler os pensamentos e planos dos ímpios para que eu
possa detê-los

● Gostaria de derrubar prédios em homens maus que o amaldiçoam.

● Você sabe... coisas assim.”

Enquanto sorria para a minha lista, ainda estava um pouco
envergonhada com o tamanho.

Deus: rindo.

“Esses são grandes planos para um vaso tão pequeno.”

Eu: “Sim, mas você, Deus, meu Pai, é maior do que qualquer coisa. Mesmo
que alguns tentem, Seu poder não pode ser igualado por ninguém. Visto que
sou um de seus filhos, o que é impossível se Seu Espírito está em nós? Pai,
há muitos anos, você me disse que construiria uma casa perto de Seu Altar.

Você fez tudo o que prometeu. Você me prometeu que um dia curaria
e abençoaria a mim e aos meus filhos para que pudéssemos ser uma bênção
para os outros. Por que, então, devo questionar suas habilidades como você
já fez grandes coisas? É só que…” Eu me parei.

Deus: “Está tudo bem, Erin. Por favor, fale de seu coração.”

Eu: “Bem, se estou sendo completamente honesta com você, me machuco
quando minhas orações não são respondidas quando quero que sejam.”

Risadas estrondosas rolaram por toda a corte de Deus. Não foi uma
risada depreciativa, mas foi tão reconfortante.
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Deus: “Bem, isso é brutalmente honesto.”

Eu: “Embora eu compreenda perfeitamente que você poderia me remover
em um instante, eu precisava confessar a você que sou como uma criança
pequena quando não entendo o que quero. Eu choro e faço beicinho. Na
verdade, às vezes eu faço muitos dos 'frutos negativos'. Oh Pai, eu sinto
muito.”

Deus: “Oh Erin, você Me alegra com sua honestidade.”

Eu: “Obrigado, Pai, mas eu ainda fico brava comigo mesma por fazer isso.
No entanto, quando estou com dor, tudo é uma luta. Senti um avanço na
quarta-feira passada durante a oração, assim como minha filha e meu filho
mais velho, mas nada aconteceu.”

Deus: “Eu tenho ouvido as suas queixas. Lembro que você, como uma das
Minhas lâmpadas, ocasionalmente precisa de óleo novo. Apenas saiba que
eu nunca tenho te esquecido. Eu lembro que Eu tenho te prometido muitas
coisas. Eu sei que você é uma abandonada entre os homens. Você deve se
lembrar que aqueles que Eu tenho chamado para Meus propósitos
geralmente não são elevados, a menos que estejam sendo crucificados. No
entanto, Eu farei o que prometi e Meu Selo estará na testa de Meus eleitos.

“Quando o pecado original começou, foi iniciado pela dúvida da cobra
plantando primeiro, depois confusão das Minhas Palavras e depois a ilusão
de algo igual a Mim ou maior. O foco então mudou de obedecer aos Meus
Comandos para a conveniência do sabor do fruto proibido. O pecado é
resultado da rebelião. É uma cabeça machucada, que tem uma mente dupla
ou se concentra em outros deuses do mundo. Os problemas dos homens
começaram lá.

“Você tem visto um aumento do mal atravessar a terra. Está em toda
parte porque passa pelas portas de tela da varanda dos fundos e da varanda
da frente. Tudo o que é dito a tantas fontes de uma vez confiáveis   agora
está cheio de mentiras. Coisas ouvidas ou vistas nem sempre podem ser
confiáveis. Você também está vendo um aumento na perseguição de Meus
Santos. Não se preocupe, pois estão próximos ao Meu Altar.

“Agora, Eu tenho ouvido as suas descrições e estas são boas. No
entanto, e assim como os vasos do templo variam em tamanho e propósito,
o mesmo se aplica àqueles a quem Eu tenho chamado. Mais do que isso,
Comigo, você terá grande conhecimento dos planos dos ímpios e eles serão
incapazes de vir contra você. Você declarará algo e será feito.

“O exército inimigo se levantará e exibirá falsas ilusões de milagres. As
multidões testemunharão esses falsos milagres e muitos serão enganados.
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Quanto a você, os que estão sob os seus cuidados e os que estão sob os
Meus cuidados, como todos aqueles que Eu tenho chamado, todos terão
abrigos seguros.”

Eu: “ Pai, quando será?”

Deus: “Não posso divulgar isso. Apenas saiba que este tempo está próximo.

“Erin, a hora está próxima. Quando os planos imediatos não dão certo,
as pessoas ficam cruéis   e os desastres parecem ocorrer, apenas saiba que
tudo vai dar em nada, pois o Meu tempo está bem na porta.”

Eu: “Obrigado, Pai, mas isso já está acontecendo corretamente agora!”

Deus: “Então prepare-se de acordo. Coloque suas casas em ordem. Seja
digna do Meu selo de aprovação. Se algo precisar mudar, volte-se e venha a
Mim em arrependimento. Estou aqui para ouvir e estender Minha Graça e
Misericórdia. Isso é o suficiente por hoje.”

Eu: “Obrigado, Pai. Eu te amo.”

Deus: “Eu também te amo, Erin.

“Alegre-se. Alegre-se, Minha filha, pois você está em Meu favor.”

Eu sorri e dei-lhe uma profunda reverência por respeito. O chão da
corte parecia rolar com o riso Dele. Eu sabia que isso Lhe agradou. Uriel
pegou a minha mão e me guiou para fora de sua porta.

Uriel: “Anote o que Deus lhe disse. Sua jornada começou quando Enoque e
Elias conversaram com você na Visão Aberta, há quase vinte anos. Seus
sonhos e tempos na presença de Deus agora tem há pouco mais de sete
anos desde o começo.”

Eu: “Então, o que isso significa? Fico preocupada quando meus problemas
começaram em 2004. Isso é significativo?”

Uriel: “Sim. No entanto, Deus está falando com você sobre o templo e o
edifício. Você está cansada, pois esta jornada tem sido longa para você. No
entanto, fique encorajada pois Deus está com você. Ele tem te abençoado
com um bom óleo. Ele não vai te abandonar. Ele te enviará ajuda, então não
se preocupe. Ele tem te enviado anjos a seu respeito para protegê-la em
todos os seus caminhos.

“Ele tem te mantido na aljava Dele e você, sua família e seus amigos
são flechas. Não se preocupe!”

Ele sorriu. “Há uma batalha épica. Você é amada por Deus. Erin, em
breve, muito em breve, o Céu será visível na Terra, pois as coisas se
manifestarão na Terra, assim como é no Céu através de Seus Vasos. Seja
encorajada.” Uriel se virou e ele se foi em um instante. O sonho acabou.
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