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Deus, Sua Aliança, Seu Arco-Íris 

19 de outubro de 2017 

 

Comunhão 

Caro Pai, 

Obrigado por mais um belo dia de outono! Obrigado por tudo o que             

temos! 

No meu caminho para a escola hoje, havia um manto de névoa branca             

sobre a água no vale. No caminho de volta para casa, orei a você em               

minha língua de oração. Eu rezei por milagres quando estava me sentindo            

para baixo e um pouco magoada por Você não ter removido minha dor ou,              

no mínimo, me concedido algum alívio. 

Comecei então a duvidar de meus sonhos e visões novamente. Eu digo            

"de novo", como estes ainda parecem maravilhosos demais para alguém          

como eu. Eu também comecei a 'duvidar', já que muitos cronogramas           

'realmente bons' agora vêm e vão. Estes podem frequentemente ser          

bastante decepcionantes. A volta é de cerca de 20 minutos e então eu             

elogiei você por ter piedade de mim. 

Quando voltei para uma pequena estrada em direção a nossa casa, de            

repente encontrei uma "arcada" branca muito incomum na estrada bem na           

minha frente. Quando me aproximei, começou a se mover na mesma           

direção que eu. Eu não conseguia alcançá-lo. Eu então parei e perguntei a             

você se eu deveria tirar algumas fotos. 

Jesus: “Sim, Erin. Tire algumas fotos e compartilhe-as com o Nest. ” 

Bem, eu fiz e aqui estão elas… 
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Eu voltei para o meu carro e continuei dirigindo em direção ao arco. No              

entanto, a arcada "ficou parada" dessa vez e eu passei pela arcada.            

Quando olhei para trás, desapareceu. Isso me pareceu tão sobrenatural          

que eu soube que era você. 

Mais tarde, pesquisei isso e descobri que o que eu acabara de            

experimentar é chamado de "arco de névoa" ou "glória solar". Também é            

comumente conhecido como "arco-íris branco" e é uma visão rara! Eu só            

sabia que este era o seu "cartão de visita muito legal" e que agora eu               

deveria subir para vê-lo em minha primeira chance de fazê-lo. Eu           

realmente queria saber o que isso significava. 

Então, pai, o que você planejou para nós? Eu tive uma semana difícil e              

dolorosa e realmente preciso que você me ajude. E sobre a situação de             

trabalho do meu marido? Enquanto as coisas ainda estão bem, as nuvens            

de tempestade estão no horizonte. Oh Pai, por favor, abra as portas em             

breve! Nossa família inteira ama e adora tanto você e nossa esperança            

está em você! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava na Montanha de Deus ao longo do caminho que dava para o              

vale abaixo. Era lindo, perfumado e abundante de cor. Eu caminhei ao            

longo do caminho e decidi parar em uma rocha com água doce saindo             

dela. Eu ri quando vi um pote de confit. 

Peguei o pequeno recipiente, enchi de água e bebi. Como sempre, foi tão             

refrescante. Então me sentei e olhei para o belo vale. Eu novamente            

cheirei a fumaça de madeira à distância, mas uma versão celestial, e            
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decidi fechar meus olhos por um momento para realmente sentir o cheiro            

de todas as fragrâncias surpreendentes que me rodeavam. 

Tomei várias respirações profundas e usei meus "sentidos aprimorados"         

aqui para separar os vários odores. Enquanto eu podia sentir o cheiro de             

fumaça de madeira "celestial", eu também senti o cheiro de outras           

fragrâncias, como sândalo e canela. Enquanto respirava este ar celestial,          

senti uma mão no meu ombro. Quando abri os olhos, havia Uriel sorrindo             

para mim. 

Uriel: “Então, Erin, você está sentindo a fragrância do Céu?” 

Eu: Rindo. “Oh, oi, Uriel, estou muito feliz em ver você! Sim, todos esses              

cheiros incríveis são um mistério para mim. Uriel, de onde vem a fumaça             

da madeira? Eu não vejo nenhuma fumaça e parece tão fora de lugar ter              

um incêndio aqui em tal beleza. ” 

Uriel: Sorrindo. “O cheiro de fumaça de madeira vem de uma árvore            

perfumada. Não se preocupe, Erin, pois nada está queimando no Jardim           

de Deus. Tudo aqui tem vida ”. 

Eu:“ Isso é ótimo, Uriel, mas Deus também não gosta de 'churrasco'? ” 

Uriel: Rindo. “Embora talvez Ele aprecie algumas das mesmas coisas que           

você, isso é permanecer um mistério para outro tempo. Agora, Erin, o rei             

pediu sua presença. ” 

Eu rapidamente fiquei de pé. Ele pegou minha mão e nós estávamos            

imediatamente na "porta aberta" do Tribunal de Deus. Uriel colocou salve           

em meus olhos. 

Eu: “Uriel, o que essa poção faz?” 

Uriel: “Bem, você já reparou que, às vezes, parece que você está usando             

óculos escuros dentro da Sala do Trono de Deus?” 

Eu: “Sim. Na verdade, muitas vezes me perguntei por que não consigo ver             

mais nitidamente. Como resultado disso, eu não posso descrever         

completamente certas coisas muito bem. ” 

Uriel: Sorrindo. “Bem, Erin, quando você está aqui, você só vê aquilo que             

Deus permite que você veja a qualquer momento. Mesmo estando na           

presença de Deus, você também permanece incapaz de vê-lo. Embora          

haja uma boa razão para isso, por enquanto, saiba que isso é para seu              

benefício. Agora, Erin, venha comigo. ” 

Uriel então me trouxe através de sua“ porta aberta ”. Eu ouvi o som              

incrível dos coros de anjos cantando assim que entramos. 

Anjos: “Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo Poderoso, Quem foi e             

É e Está por vir!” 

Ao nos aproximarmos do Trono de Deus, pude sentir minhas pernas           

começarem a tremer. Logo perdi minha força e rapidamente me ajoelhei           
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para adorar a Deus. Enquanto eu orava a Ele, pensei sobre a 'Canção             

Revelação' sendo cantada ao meu redor e comecei a chorar. 

Eu: chorando. “Oh Pai, você é verdadeiramente meu 'tudo'! Meu passado           

é tão doloroso que realmente machuca meu coração. Eu quero muito           

poder voltar atrás e fazer correções, especialmente durante a primavera e           

verão de 2009. Oh Pai, meu coração está quebrando! ” 

Deus:“ Erin, eu sei cada coisa que você já passou, incluindo em 'a             

primavera e verão de 2009'. Erin, foi a Minha vontade para você ir para o               

deserto. Aqui é onde eu te chamei. Este é o lugar onde você gritou. É               

onde você foi encontrado por mim. Este foi um curso especialmente           

doloroso para você, pois ele imediatamente seguiu um ano anterior,          

também cheio de grande dor, tanto física como emocional. 

“Erin, eu uso esses eventos para desencadear a transição e a mudança.            

Embora alguns desses eventos tenham sido alegres, quase todas as          

mudanças que ocorreram em sua vida vieram de situações dolorosas.          

Enquanto você foi de um lugar para outro, você só o fez como eu já disse.                

Erin, eu tomei você neste curso. 

“Agora, o lugar em que você está agora, a 'terra das árvores', tem sido e               

continua a ser um lugar de grande alegria para você e seus filhos. Eu até               

permiti sua lesão para acelerar meus planos para chegar até lá. Quando            

você olha para trás, você verá que quase todos os movimentos que você             

fez desde o nascimento foram causados por dor e perda, mas também            

pela promessa de um novo começo. 

“Agora, eu te enviei um 'sinal de milagre' hoje. Esse sinal era incomum,             

pois era um sinal de que você não podia explicar nem refutar. Isso então              

fez com que você notasse. Eu também mostrei a você o Lar que tenho              

para você aqui no céu. Você é um cidadão aqui Comigo e esta é uma               

promessa e uma aliança que fiz com você e com aqueles que aceitam que              

eu enviei Meu Filho como sacrifício vivo pela expiação dos pecados do            

homem. 

“Quanto a você, Erin, você constantemente corre atrás dele. Você olha           

para Ele e o chama de amigo. Erin, eu vi seu quebrantamento depois que              

você passou tempo com Ele e Ele ainda não o cura. Enquanto eu sei que               

você duvida do seu lugar, Erin, não. 

“Agora, quando Lázaro não foi curado, mas morreu da sua doença,           

aqueles que o amavam, assim como entenderam o poder de Meu Filho            

que Eu enviei e viram Seus milagres, ficaram profundamente         

desencorajados. No entanto, no quarto dia, e por Meu comando, Lázaro foi            

ressuscitado por Meu Filho. Eu tinha enviado Meu Filho para libertar           

Lázaro das algemas da morte e este foi um milagre que não poderia ser              

contestado. 

4 



“Enquanto a dor chega a você novamente, você sabe que, desta vez, e em              

seu coração, é porque 'o tempo de separação' logo se seguirá. Como esse             

horário será diferente dos tempos passados, eu já separei todos os anexos            

que você e sua família tinham para facilitar a transição. 

“Agora, eu sei que você está com dor e luto agora. Já que você está aqui                

comigo e eu lhe chamo de amigo, também sei que isso é uma coisa difícil               

para você, mas também para muitos outros, para entender por que deixei            

que sua dor e seu pesar continuassem. Bem, para ajudar você a entender,             

agora vou fazer uma pergunta. Erin, você se lembra de como era quando             

você estava em trabalho de parto com seus filhos? ” 

Eu:“ Sim, pai. Eu me lembro da dor do meu trabalho e da incerteza disso               

tudo. Eu me lembro do acúmulo quando preparamos um lugar para o            

bebê. Lembro-me de imaginar se o bebê nasceria como os dias passavam            

tão devagar. Minha ansiedade só aumentou quando eu passei por tantas           

dores de parto "falsas". 

“Uma vez que minhas dores de parto 'reais' finalmente começaram, cada           

um dos meus trabalhos foram então longos e prolongados. No entanto,           

uma vez que você entregou cada criança para mim, depois que nasceram,            

a alegria de cada um dos meus bebês facilmente superou qualquer das            

memórias da dor que eu tinha acabado de experimentar. 

Lembro-me de ter chorado com muita dor, mas depois, com um único            

impulso, um único momento, passei de grande dor e incerteza, fraqueza e            

pouquíssima força, para grande alegria. Então eu chorei lágrimas de          

alegria e gratidão e tive uma força renovada. Oh Pai, cada um dos             

nascimentos de meus filhos eram tais milagres. Cada um deles era de            

você. ” 

Deus:“ Erin, você mais uma vez esteve em trabalho de parto com muita             

dor, mas agora com um tipo diferente de trabalho e dor e por um tempo               

muito maior. Você também não entende completamente o que está          

prestes a dar à luz a esta hora. No entanto, apenas saiba disso… Eu              

prometi-lhe bem para o resto de seus dias. Erin, você está prestes a dar à               

luz um grande presente de promessa e nenhum mal chegará a você. ” 

Eu:“ Eu não sei o que isso tudo significa, mas eu sei que amo tanto você.                

Se for em Tua vontade, Pai, então eu estou pronto e estou disposto. Em              

Nome de Jesus, peço que faça tudo o que prometeu… e logo! ” 

Mesmo que eu não pudesse vê-lo, eu poderia de alguma forma dizer que             

Ele tinha acabado de sorrir quando eu pedi isso 'em Nome de Jesus' . Eu               

também sabia de alguma forma que isso era a coisa certa a fazer,             

especialmente sob as nossas circunstâncias ... sorri. 

Deus: “Seu trabalho está finalmente terminado. Você está prestes a dar à            

luz algo que você nunca imaginou ser possível. Não se preocupe nem            
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tenha medo, Erin. Mostrei-lhe muitos pequenos sinais e maravilhas.         

Apenas o suficiente para que você esteja certo de que sou Eu, mas não              

grande o suficiente para você saber além da dúvida, é eu quem fez isso.              

Embora eu tenha lhe dado muitos arco-íris, hoje é um dia em que o              

arco-íris foi celebrado para propósitos removidos de Mim. ” 

Eu:“ Oh sim, hoje é o Dia Internacional do Espírito! ” 

Deus:“ Bem, hoje Meu Espírito está em você. Erin, o sinal que eu te dei               

hoje não foi vazio de cor, mas puro e branco e um presente para mostrar               

a você que sua promessa foi cumprida. Você pertence a mim, assim como             

todos aqueles a quem chamei para os meus propósitos. 

“Alegre-se, Erin, regozije-se hoje, quando a Minha glória está sobre você e            

você está prestes a dar à luz algo que o mundo nunca esperará. Isto será               

uma maravilha e um sinal e virá com muitos milagres. Eu te dei uma nova               

promessa. ” 

Eu: Chorando. “Oh Pai, o arco-íris de muitas cores era para Noé, mas             

sinto que este arco-íris puro e branco é para nós. Isso foi um sinal e um                

presente de você? Isso foi enviado por você do céu? ” 

Deus:“ Sim, Erin. Agora o céu está com você. Meu Espírito também está             

sobre você, junto com os anjos que eu designei para você. ” 

Eu:“ Obrigado, pai, mas quando tudo isso será? ” 

Eu senti um tapinha no meu ombro. Foi Uriel e ele sorriu para mim.              

Quando Uriel me pôs de pé, eu sabia que meu tempo para 'questionar'             

Deus estava acabado por hoje. 

Eu: “Eu amo você, pai. Por favor, perdoe-me por ser tão impaciente. ” 

Deus:“ Não se preocupe, Erin, como eu amo você e eu estou com você. ” 

Quando Uriel me levou para fora da porta, eu rapidamente me virei para             

dar adeus a Deus. Eu vi um lampejo de luz vindo de Sua área do Trono                

que eu desde então descobri que Ele está acenando de volta para mim.             

Quando o ouvi rir, sorri e senti tanta alegria. 

Uriel: “Então, Erin, apesar de você ainda ter muitas perguntas, por favor            

permita-me perguntar primeiro a você. A que horas foi "o sinal" dado a             

você hoje cedo? " 

Eu:" Hmm, embora eu acredite que era por volta das 8h45, pode ter sido              

até às 9h da manhã. " 

Uriel:" Bem, Erin, então é um bom momento para estudar Noé. ” 

Eu:“ Ok, Uriel, mas como alguém pode realmente saber, já que os tempos             

são muito difíceis para nós descobrirmos? ” 

Uriel:“ Sim, eu sei disso, mas lembre-se muito foi predito sobre esses            

tempos futuros. Erin, você está neles agora. Quem poderia imaginar isso?           

Quem poderia conceber o que está prestes a nascer? Erin, lembre-se de            

não se preocupar como o Espírito do Deus Vivo está em você. Seu rosto              
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brilha em você. Lembre-se que Ele orquestrou 'o sinal' que você recebeu            

esta manhã, então se alegrar, Erin, 

alegrem-se!”Sonhe mais ... 
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