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DEUS E O GRANDE PRESENTE ANTES DO ARREBATAMENTO  

 

16 de junho de 2019 (Feliz Dia dos Pais)  

 

Comunhão Querido pai, Sou muito grata por Você! Nas Tuas palavras, Tu            

és o Pai para os órfãos e o Defensor das viúvas. Você cavalga sobre as               

nuvens (Salmos 68:4). Quando vejo águias planando, penso em Você.          

Quando ouço os sons dos pássaros e o lamuriar das pombas, penso em             

Você. Quando vejo as cores e os detalhes de cada flor em galhos de              

árvores ou flores brotando da terra como fontes de cor, penso em Você.             

Quando vejo nova vida, penso em Você. Quando vejo os idosos, penso em             

onde muitos estarão com Você e serão jovens novamente. Eu Te louvo.            

Pai, um passeio com Você é como uma viagem emocionante. Existem           

tantas voltas e reviravoltas. Há momentos assustadores e grandes         

eventos que encantam nossos corações. Você nos leva pela jornada da           

Sua Vontade, mesmo que isso signifique momentos dolorosos e momentos          

esmagadores. Podemos entrar na fornalha da aflição, mas Tu estás nela           

conosco para que não sejamos consumidos. Cada dia aqui com Você é um             

presente, o presente a ser desembrulhado. Embora as Suas bênçãos de           

Você pareçam distantes em alguns dias, em outros dias Você nos dá uma             

porção de sinais e maravilhas. Você nos mostra que Você está presente,            

de tal maneira que somos dominados pela alegria e nossos corações           

sentem como se fossem estourar. Meu maior medo como filho de Deus é             

pensando que eu poderia tropeçar ou cair da Tua Vontade, vagando tão            

longe do caminho que Você traçou para mim que eu não conseguiria            

encontrar meu caminho de volta. Outro enorme temor é o de que, quando             

eu estivesse perdida, Você não me chamasse nem dissesse: ‘Erin, este é o             

caminho, ande nele’ (Isaías 30:21). Ele é tão enorme que Você pode nem             

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-337/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-337/


me convocar mais. Bem, na verdade, todos os três medos são igualmente            

horríveis para mim. Meu temor pessoal é de que eu tenha passado por             

estes incêndios, e então todos esses anos de textos escritos não tenham            

importância para ninguém. Temo que minha vida possa valer bem pouco           

para os outros e minha pegada perdida e distante seja removida depois            

que eu me for. Ou talvez aqueles mais próximos a mim, aqueles que             

testemunharam o cumprimento das Suas promessas vez após vez, se          

desviem de Você e não percebam o quão verdadeiramente incrível Você é.            

Pai, o véu sobre este mundo é tão grande que, desde o começo até ao               

fim, ninguém vê o que Você tem feito? Muitas pessoas pensam em Você             

apenas como ‘o pai da ira e castigo’. Outros pensam em Você apenas             

como ‘o deus que corta o divertimento, impõe os danos e permite as             

coisas ruins de acontecerem’. Essas mesmas pessoas gostam de fazer          

referência às histórias do Antigo Testamento, tentando provar através         

disso que Você é mau. Não descrevem os eventos completos. Esses           

malignos selecionam citações e eventos da história para acusar o Deus           

Vivo Que Salva. Então tentam convencer aos que te amam que a única             

recompensa em segui-lo é que a fornalha da aflição está preparada para            

nós. Enfim, esses malignos são tolos que escolhem uma narrativa tola e            

maldosa. Apenas Você é Deus, nosso Criador! Você sozinho faz a terra            

tremer quando Você fala. Você diz vida onde há morte nos vales. Você             

assopra nova vida para dentro de ossos secos. Você faz um exército            

avançar e uma vitória acontecer, não importam as chances. Você é           

complexo em todos os Seus caminhos. Não tenho traços de caneta           

suficientes para descrever adequadamente tudo o que Você é capaz ou o            

que Você fez desde o começo, e até hoje, e pela eternidade. A             

humanidade adora ídolos e coisas deste mundo por medo de que a Sua             

Vontade seja algo difícil. Eles fazem isso quando precisam assumir o           

controle sobre si mesmos. Eles são egocêntricos, mas alguns chamariam          

de ‘autoconsciência’. Isso é feito interiormente e trata-se de um erro que            

os afasta de Você. Quando Você nos chama, devemos renunciar tudo;           
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incluindo a nós mesmos, nossos ídolos, nossas habilidades, nossos         

motivos, nossas posses e nossos grandes planos. Tudo precisa ficar para           

trás e não há como para fazer exceções! Você até pode nos permitir fazer              

isso devagar, mas usualmente Você nos faz ter um cursinho intensivo e            

meticuloso sobre essas barreiras de acesso até Você. Quando nós          

finalmente removemos a nós mesmos, aí você atira nosso amontoado de           

barro na roda de oleiro que há na Sua Casa. Você então nos molda em               

vasos adequados a nós, representando assim o ‘toque de artista’ do           

Oleiro. Não é para ser conforme as inclinações do barro, mas sim o que é               

adequado ao Oleiro. É melhor, durante este processo, não dizer nada           

contrário à vontade do Oleiro. Quando fiz isso como ‘barro’, nunca me dei             

bem. O barro não deve ter lábios respondões em protestos, senão o Oleiro             

usará um outro pedaço de barro mais moldável. Quando damos tudo de            

nós mesmos a você, Pai, então Você nos aparece com um lindo vaso. Uma              

vez sendo vaso, Você então nos cobre de esmalte e nos coloca no forno ou               

no fogo, às vezes em altas temperaturas e, em outras, em algumas mais             

baixas. Você então nos deixa esfriar. Você então decide que alguns estão            

acabados e outros não estão. Então somos novamente esmaltados e          

colocados uma vez mais dentro do fogo. Às vezes, como no meu caso,             

parece que eu tenho vivido uma vida inteira naquele forno. Por várias            

vezes, fiquei zangada com Você quando outros que eu conhecia não           

tiveram que fazer isso. Foi tão difícil. Eu podia vê-los enquanto eu estava             

na fornalha e observava a forma como você os usava para grandes coisas.             

Eu finalmente percebi um dia que eu não tinha paciência e fé verdadeira             

em tudo que Você faz, Pai. Oh, não se enganem, eu absolutamente odeio             

a fornalha da aflição. Isso dói. É realmente difícil. Meu coração quebrou.            

Eu o senti muito quebrado, acreditei que estava danificado de verdade. Me            

senti abandonada e sozinha. Senti que tinha cometido um erro em algum            

lugar. Isso realmente se resume a três grandes erros que cometi quando            

confiei em meus inimigos para fazer a coisa certa em troca. Enquanto um             

só erro causa ondulações em série, três causam um tsunami de           
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problemas. Os erros que cometi foram ingênuos e bobos demais,          

sinceramente acreditei que eu merecia passar na fornalha o tempo das           

consequências. Pelo menos uma coisa certamente aprendi: que o inimigo          

nunca ‘joga limpo’. A sensação de que mereci isso acabou passando, já            

que a punição logo excedeu em muito os meus erros bobos. Foi muito             

desanimador. Eu observava o modo como meus amigos cristãos, alguns          

que eu havia trazido ao Senhor, me diziam: ‘É óbvio que você está             

pecando secretamente. Arrependa-se e seja salva.’ Olhei para tudo o que           

fiz e honestamente não conseguia encontrar nenhum ‘pecado secreto’. No          

entanto, eu acreditava que deve ter havido alguns deles, então me           

arrependi repetidas vezes por tudo o que tinha feito. Estou rindo sobre            

isso agora, mas me arrependi até por ter nascido. Passei por jejum e             

oração. Fui à frente na igreja, ajoelhada, repetidamente, tentando mudar          

meu rumo. Para piorar ainda mais, comecei então a perder credibilidade           

com meus amigos. Eles logo começaram a tratar a mim exatamente como            

Jó era tratado. Eles me evitaram depois disso. Então, aprendi a não falar             

sobre meus problemas. Enquanto meus filhos não ligaram para mim, o           

resto da minha família acabou se comportando bem. No entanto, Pai,           

durante este fundo de poço, Você veio por mim. Você me salvou de mais              

danos ainda. Você me chamou e eu respondi. Você logo se tornou meu             

Melhor Amigo. Você soprou nova vida em mim. Você me chamou de ‘flor             

no deserto’, e não ‘flor do deserto’. Você me chamou em amor e colocou              

meus pés sobre rocha sólida. Eu então continuamente O louvei por tudo o             

que Você fez. Ainda faço desse mesmo jeito hoje e farei desse mesmo             

jeito amanhã! Você gentilmente me mostrou onde estava durante meus          

momentos de dificuldade. Bem, Você nunca esteve afastado. Você nunca          

esteve afastado de mim. Você me encontrou. Eu então encontrei Você no            

processo. Oh Pai, simplesmente não consigo agradecer o suficiente por          

tudo Seu. Eu sou pequena, Pai, um minúsculo pardal. No entanto, Você,            

Pai, cavalga nas nuvens do Céu. Os pais terrestres podem falhar, mas Seu             
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amor nunca falha. Tu és o Pai dos órfãos. Eu Te amo tanto. Este é o Seu                 

dia, Pai, no Céu e na Terra!  

Jesus: “Erin, suba”.  

Fui chamada para um belo ‘jardim secreto’, dentro do Jardim de Deus. Eu             

nunca tinha estado aqui antes. Havia um pequeno prado com flores           

silvestres e ervas-doces. No centro desse prado havia uma bela árvore,           

diferente de qualquer árvore que eu já tinha visto antes. Sua forma era             

perfeita. Embora, de algum jeito, eu soubesse que essa árvore era antiga,            

ela parecia ainda jovem e bonita. Ao me aproximar da árvore, pude ver             

dois tipos de folhas juntas. Um tipo de folha era de uma prata brilhante e               

branca e o outro tipo de folha era de um verde vibrante. Eu podia ouvir               

pássaros cantando da árvore, mas não consegui ver nenhum. Sussurrei:          

‘Pai, você está aqui?’ Tão logo eu disse isso, todas as ‘folhas’ prateadas e              

brancas começaram a se soltar dos galhos da árvore, ficando somente as            

lindas folhas verdes. Acontece que, na verdade, as "folhas" prateadas e           

brancas eram milhares de pássaros! Foi uma das coisas mais lindas que            

eu vi na vida.  

Pude então ver os maravilhosos frutos sobre esta árvore. Contei doze           

variedades diferentes de frutos nos galhos. Os galhos estavam altos e eu            

não era capaz de alcançar os frutos. Me virei e me sentei sob a linda               

árvore, na proteção de sua sombra. Decidi esperar pelo Senhor lá. Eu            

podia ver a área ao redor e era tão vívida que não há igual sobre a Terra.                 

Sorri e agradeci a Deus por tudo isso. Fechei meus olhos e respirei fundo.              

Só então senti uma mão sobre o meu ombro. Era Uriel. Saltei para             

cumprimentá-lo.  

Uriel: ‘Deus requisita a sua presença.’ Ele estendeu a mão e           

imediatamente estávamos à porta de Deus para o Seu Tribunal. Uriel           

colocou bálsamo sobre os meus olhos e me conduziu através da porta à             

Sua presença. Eu podia ouvir o coro de anjos. Eles eram de longe             

superiores até mesmo do que o melhor dos corais aqui da Terra. Eles             

estavam cantando a versão Celestial da ‘Revelation Song’ [Canção do          
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Apocalipse]. Eles cantavam em camadas sobre camadas, todos em         

uníssono, um coral não comparável a nenhum coral na criação, mas um            

cujo propósito único é elevar Deus em Sua Sala do Trono. Meu coração             

saltava enquanto a música enchia completamente o meu ser e o consumia            

inteiro. Era o amor todo- consumidor de Deus no meu coração. Uriel me             

aproximou até o meu corpo desfalecer (na verdade, foram as minhas           

próprias células) na presença do Rei da Glória. Levantei meus olhos, mas            

tudo que eu podia ver era a Glória da presença de Deus em esmeralda,              

como cristais perfeitamente cortados ao sol. Era um milhão de feixes de            

luzes coloridas. Como de costume, eu seria incapaz de decifrar a Glória de             

Deus para descrevê-la adequadamente. No entanto, o grande volume de          

poder vindo do Trono de Deus é mais do que o poder do sol,              

provavelmente vários milhões de sóis, mas não teria meios de mensurar.           

Naquele exato momento, percebi o quão pequena eu era. Comecei a           

chorar conforme eu escrevia e o Espírito Santo me disse: ‘O que você está              

escrevendo é bom. Continue. Eu estou com você.’ Eu escutava o coro            

cantando ‘Santo, Santo, Santo’ com centenas de camadas de vozes. Eu           

sentia onda após onda de alegria vinda de Deus, pois isso era agradável a              

Ele. Quando meus olhos encararam o chão por um momento, pude ver            

que a safira azul ‘Mar de Vidro’ estava se movendo com a música. O Mar               

estava vivo, inclusive até as rochas estavam clamando pelo Deus que vive            

e sopra nova vida. Minhas lágrimas caíam enquanto eu soluçava. Comecei           

a me retratar ao meu Deus Pai por minha grande falta de fé. Me retratei               

pelo meu medo e incerteza.  

Deus: “Erin, Eu ouvi os seus clamores. Eu removi as suas iniquidades.            

Você está esvaziada diante de mim. Permita-Me enchê-la com a Minha           

presença.  

Eu: "Obrigada, Pai".  

Deus: “Eu não me esqueci de você. Eu enviei anjos ao seu respeito, para              

guardá-la em todos os seus caminhos. Eu salvei seus filhos dos seus            

inimigos e os removi. Eu os trouxe para você e eles serão também Meus              
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filhos. Não tenha medo das flechas flamejantes do inimigo, pois os fogos            

nelas logo as consumirão. Um dia, os filhos de Hamã não mais serão. Eu              

aceitei o presente do seu coração. É o meu tesouro. "Agora, estou prestes             

a lhe enviar um ‘Presente’. Quando este vier sobre você, Eu vou lhe dar              

instruções. Não fique com medo. Eu ouvi seus clamores. Aqueles que           

foram executados em nome do Meu Nome pleiteiam nos Meus Tribunais           

pela justiça, de dia e de noite. Eles não podem descansar até que a Minha               

promessa seja cumprida. Você não entende a totalidade disso agora          

mesmo, mas logo entenderá. Eu sei que você está ansiosa e seus filhos             

também estão. Entretanto, não fiquem ansiosos por nada, já que Eu sou            

seu Pai e sou o Doador das boas dádivas aos Meus filhos.  

Deus: “Eu tenho preparado você para estes tempos, mas você, em seu            

estado atual, pergunta: 'Como isto é possível?', pois você tem as           

limitações que vieram da punição do inimigo. No entanto, Erin, eu sou o             

Deus de toda a Criação, pois fui Eu que te criei e te escolhi para Meus                

propósitos. Da mesma forma Eu também escolhi outros. Todos vocês          

vieram através do fogo e não foram consumidos. Pelo contrário, seus           

corações permaneceram em mim. Eu portanto irei recompensá-los. Agora,         

animem-se pois Eu aceito as suas orações e petições. Abaixo dos pés do             

Trono de Deus, vi milhares de mártires orando a Deus por justiça. Eles             

deviam ter estado lá o tempo todo, mas era só nesse momento que eu              

pude vê-los. Quando olhei mais um pouco, percebi que não eram só            

milhares, mas centenas de milhares. Provavelmente havia ainda mais. Eu          

realmente não sabia, pois estava difícil de contar.  

Deus: “Erin, eu estruturei um grupo especial de ramos vindos diretamente           

das raízes do Meu Trono.”  

Ao longe, pude ver raízes indo para o azul ‘Mar de Vidro’. Isso era um               

pouco difícil de descrever, pois o Seu Trono e o Seu Estrado Para os Pés               

também eram feitos de metal precioso ao mesmo tempo. Eu vi           

ramificações de luz semelhantes a uma árvore gigantesca.  
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Deus: “Estes serão preenchidos com a sabedoria dos eruditos, mas com a            

aparência da juventude... como brotos delicados. Eles serão homens         

poderosos e valorosos, com grande habilidade e força. O mundo nunca viu            

tal demonstração. Este será o Meu ‘Presente Final’ para o mundo, Meu            

‘Chamado Final’ antes daquele ‘Grande e Terrível Dia’, quando o Meu Filho            

virá para remover aqueles para quem eu tenho preparado um lugar aqui            

no Céu (o Arrebatamento). “Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e           

nenhuma mente imaginou as coisas que eu tenho preparadas para aqueles           

que amam a Mim. Erin, escreva isso detalhadamente. Não tenha medo,           

mas tome coragem, pois todas as Minhas promessas serão comprovadas          

como verdade. Eu vou fazer algo em seus dias em que você não             

acreditaria mesmo se você fosse informada a respeito delas, entende?  

Eu: “Sim, Pai. Oh sim... Feliz Dia dos Pais! Eu te amo!” Então, ouvi sua               

gargalhada trovejante. Mesmo que o Seu riso seja impressionante e          

poderoso, também é de algum modo muito confortável. Abalou todo o           

Tribunal. O chão agiu como um ‘acordar’ da água quando uma coisa            

rápida a atravessa. Pude ver explosões de luz acompanhando Sua voz,           

mas eu ainda fui incapaz de contemplá-Lo.  

Deus: “Eu me deleito em Você. Eu te amo, Erin. Agora vá e demonstre              

grandes feitos em Meu Nome, pois Eu estou com você e abençoarei            

grandemente aqueles que a abençoarem. Agora lembre-se de ser forte          

corajosa, pois Eu estou com você.” Senti Uriel vindo me levar para fora da              

Sala do Trono de Deus. Os coros de anjos continuavam a cantar: "Santo,             

Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que está             

por vir!" Enquanto eu passava pela porta, virei-me para acenar em adeus.            

Então vi um flash de luz que, de alguma forma, eu soube que foi um               

aceno de volta do Pai.  

Uriel: “Anime-se. Não fique receosa ou desencorajada. Deus está com          

você. Ele enviou um exército de anjos para se encarregar das suas vindas             

e idas. Se regozije, Erin, pois o Rei está cativado por sua beleza. Ele está               
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com você e é poderoso para salvar. Você precisa descansar da sua            

preocupação.” Ele sorriu para mim como se soubesse mais.  

Eu: “Há algo realmente grande chegando, certo, Uriel? Eu vejo isso! Eu            

vejo isso em seus olhos! Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, ele              

sorriu, o que raramente faz.  

Uriel: “Todos os relógios do Céu, Erin. Não se preocupe, pois são mais por              

você do que contra você. Ele sorriu de novo. “Deus está satisfeito com             

você!” Fim do sonho...  
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