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378 - Uriel e as sessões de fotos

Recebidas Sexta-feira, 10 de janeiro de 2020

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que você faz por nós.
Obrigado por nos sustentar. Por favor, perdoe-me, pai, mas precisamos da
sua ajuda. Nós precisamos de um grande milagre. Existem tantos problemas
que eu nem estou entendendo tudo. Pai, nós fomos fiéis. Te amamos de todo
o coração.

Nossa casa serve a você. Fazemos o possível para resistir aos poderes
e principados que buscam roubar nossas bênçãos e roubar nossa esperança.
Bem, pai, sinto que o inimigo está nos roubando nossa alegria. Estamos
tentando entender como combater o que veio contra nós. Escrevi uma nota
no culto de oração pouco antes do Natal.

O Impossível Se Tornou Possível em 2020!

Bem, agora estamos sendo confrontados com o impossível. O que nós
fazemos? Pedi milagres no culto de oração da noite de quarta-feira, primeiro
de 2020. Agora estou no final de tudo o que posso fazer. Eu não posso mais
fazer. Orei no Espírito e chorei após a comunhão. A banda estava tocando
uma música chamada 'Way Maker'. As letras ficaram presas na minha
cabeça desde então, mesmo quando eu acordava no meio da noite:

Você está se movendo em nosso meio, Você está aqui trabalhando
neste lugar. Nós te adoramos, Criador de caminhos, Milagreiro, Prometedor,
Luz na escuridão, meu Deus, que é quem você é.

Por favor, Pai, faça um caminho para nós onde não há caminho.
Trabalhe todas as coisas juntas para o bem de nós que Te amamos.
Lembre-se de Seus servos enquanto nos apegamos às Suas promessas.
Embora nos cansemos e a preocupação das trevas pareça nos ultrapassar às
vezes, você mantém nossas luzes acesas dentro de nós.

Sua luz brilha no meio de nossos problemas. Pai, nós te amamos! Por
favor, mostre-nos o que fazer. Conceda-nos sabedoria e conhecimento
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sobrenaturais. A neve está caindo aqui e é tão bonita. Obrigado pela neve
fresca.

Jesus: “Erin, suba.”

À minha frente havia um campo enorme. Estendia-se por colinas e
vales. Eu olhei através de um rio para o outro lado. Havia belos campos,
colheitas abundantes e uma paisagem exuberante. Em contraste, o enorme
campo à minha frente consistia em solo rico, mas pequenos brotos. Embora
houvesse um grande potencial, eu sabia que levaria muitos anos para
produzir os tipos de culturas que estavam do outro lado do rio.

Logo notei um caminho que levava às colinas. Decidi caminhar até lá
para ver essa grande paisagem. Subi a ladeira íngreme e sorri quando
percebi que as plantações nas colinas eram uvas. Os fios estavam todos
arrumados e as pequenas videiras brotavam.

Eu: “Senhor, isso é triste. Quem tem esses campos terá que esperar muito
tempo para perceber o vinho.

Logo me deparei com uma rocha no topo da colina. Sentei-me na
rocha e olhei através da bela paisagem.

Eu: “Senhor, você está aqui?”

Nesse momento, algum tipo de sistema de aspersão começou a regar
os brotos tenros. O sol estava brilhando e a névoa criou alguns arco-íris
incrivelmente bonitos. Eu estava sorrindo de alegria quando de repente senti
uma mão no meu ombro. Eu olhei e era Uriel com seu cavalo.

Uriel: “Erin, tenho uma mensagem para você de Deus. Olhe através desta
grande terra. Olhe para o norte e para o sul e agora para o leste e para o
oeste. O que você vê?”

Eu: “Eu vejo uma bela paisagem. Do outro lado do rio, vejo campos
verdejantes, pomares e vinhedos. Neste lado do rio, vejo novos campos com
plantações frescas.”

Uriel: “Erin, tudo isso é seu. A leste do rio, é isso que você tem semeado
todos esses anos. Há uma abundância armazenada para você no céu.

Esta é a sua Terra Prometida, o Lar que Deus preparou para você,
juntamente com a Propriedade que está esperando por você. Aqui, de norte
a sul, há uma grande divisão pelo rio da vida. Agora, olhe atentamente para
o norte.

Olhei e havia uma ponte. A ponte ligava o lado leste ao lado oeste.
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Uriel: “Você pode cruzar de um lado para o outro. Nada pode te parar. Você
pode andar livremente.”

Eu: Inclinando minha cabeça em um pouco de confusão. “Então, essa nova
área aqui a oeste do rio é a Terra? Hum, acho que não entendo?”

Uriel: “Erin, elas estarão maduras para a colheita em três anos. Este é um
plantio especial do Senhor.”

Eu: Comecei a chorar. “O que isso significa, Uriel? Eu preciso de ajuda.”

Uriel: “Acalme-se, Erin. Não seja desencorajada. Você sempre considerou
erroneamente seus próprios campos como terrenos baldios áridos ou lugares
desertos e como nada adequado para o plantio e inabitável. Você evita seus
velhos amigos enquanto se olha através das lentes de suas visões de
mundo. Você vê seus ministérios expansivos e suas grandes realizações e
sente uma grande perda.

“Você vê este campo no leste como seus grandes ministérios e como
um exemplo do grande favor de Deus sobre eles contra você. Bem, Erin,
esses são os seus campos. Essas pessoas que desprezaram você e disseram
'o Senhor não está feliz com Erin... veja, o campo dela é um terreno baldio e
somos abençoados' estão errados. É você quem deve orar por seus amigos.

“Erin, eles não realizaram tanto quanto pensam que têm aos olhos de
Deus. Isso é por causa de suas línguas arrogantes e olhos altivos. Agora,
veja o que você tem aqui. Estes são brotos tenros e videiras. Eles precisam
de um bom agricultor para cuidar deles por três anos.”

Eu: “Sim, Uriel, mas não sei nada sobre o cultivo.”

Uriel: “Do ponto de vista terreno, concordo. No entanto, de uma perspectiva
celestial, você tem. Agora, olhe através da ponte para lugares celestiais. O
que você vê?”

Eu: “O Impossível. O inacreditável. O lindo. O Caminho Perfeito de Deus.”

Uriel: “Sim, Erin, mas Ele está aqui também. Ele está aqui. Quando você
concluir suas boas obras aqui, haverá uma grande desfile através dessa
ponte para o seu Lar no Céu. Agora, Deus te deu isso. Ele sabe que você
precisará de ajuda. Como a ponte está aberta para os dois lados, a ajuda
está sempre disponível. No entanto, há algo mais.

Uriel apontou para um pequeno campo com pequenos brotos. Nós
caminhamos até isso através das fileiras. Este campo era um campo ímpar.
Havia pedras e superfícies irregulares. Este parecia ser um campo ruim para
o plantio.
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Uriel: “Ninguém queria esse campo, Erin, porque eles achavam que era
arriscado demais para eles. Em vez disso, o Senhor está dando esse campo
para você.”

Eu: “E todas as pedras? Essas pedras estão no caminho do crescimento da
colheita.”

Uriel: Sorrindo. “Bem, então, devemos movê-los? Deus queria que você
tivesse este.

Arregaçamos as mangas e começamos a mover pedras. Fiquei
encantada, pois minha força agora era ótima. Mudei as pedras com
facilidade. No entanto, logo me deparei com uma pedra que não conseguia
mover.

Uriel: "Aqui, eu vou ajudá-la."

Uriel moveu a grande rocha com facilidade. Sob a rocha havia um tipo
de marcador.

Eu: “O que é isso?”

Uriel: “Hum, interessante. O pobre fazendeiro encontrou um tesouro
escondido no campo que ninguém queria.

Desenterrei uma caixa. Eu estava com medo de abri-la.

Eu: “O que há nisso?”

Uriel: “Abra.”

Abri e havia muita provisão dentro dela. Eu fiquei sem palavras. Chorei
quando entreguei a Uriel.

Uriel: “Por que você está entregando isso para mim? Este é o seu campo.”

Ele riu enquanto me cutucava.

"Eu ainda tenho a papelada para provar isso."

Ele pegou um pergaminho. “Isso significa que qualquer coisa que você
encontrar enterrada também é sua.”

Eu: “O que eu faço?”

Uriel: “Vá, Erin, pague suas dívidas e volte e cuide das plantações que você
recebeu aqui em seus campos.”

Eu : “Mas como eu...”

Uriel: “Não se preocupe. Agora, alegre-se, Erin, você é amada. Não se
preocupe.”

Eu: “Uriel, posso atravessar a ponte e ver o que há por lá?”
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Uriel: “Sim, mas volte, certo?”

Eu: “Oh, claro.

”Eu estava rindo tanto agora.

“Fico aqui para trabalhar nesses campos. Estou realmente muito
animada! Três anos... ok... três anos... sim, eu posso fazer isso. Uriel, Deus
vai me curar?”

Uriel: “Essa não era uma das Suas promessas?”

Eu: “Sim.”

Uriel: “Então você tem sua resposta. Agora, Ele também cuidará de você
para que você possa cultivá-las.

Ele mostrou os brotos.

"Agora, alegrem-se!"

Ele sorriu.

O sonho acabou.
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