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Por que Deus Mantém As Datas Em Segredo 

10 de Junho de 2019 

 

Comunhão... 

Querido Pai, 

preciso da Tua ajuda! Estou assustado. Por favor me conceda revelação e            

direção. Por favor, não fique zangado com a minha falta. Essa espera está             

me assustando, padre. Cada dia que vem e vai sem movimento me            

assusta. Eu sou responsável por escrever suas palavras "em breve", "em           

apenas um pouquinho" e "o tempo está com você". As pessoas confiam            

que eu ouço de você, então elas se mantêm firmes. No entanto, aqui,             

para mim, o peso nos meus ombros é imenso. 

Eu estou sendo sincero. Pai, eu sei que é a sua vontade sobre a minha               

vida, não a minha. No entanto, eu estou apenas me tornando mais            

quebrado e mais vazio a cada dia. Eu tenho tantos baldes vazios que             

estou sobrecarregado. Você deve preenchê-los como eu não posso. Por          

favor, não fique bravo. Por favor, tenha misericórdia de Sua filha quando            

eu pleitear com meu Pai, o Rei, meu Rei, nosso Criador e o Deus sobre               

todas as coisas, o Grande EU SOU. 

Pai, você me manteve vivo. Você continuou me dando Sua amizade, Seu            

amor e presentes através de tudo isso. Enquanto me sinto indigno de            

tudo isso, Deus, você sabe como sou grato por você todos os dias. No              

entanto, estou impressionado. À medida que os dias crescem, sinto falta           

da minha maravilha infantil. Sinto falta de viver, padre, pois muitas vezes            

sinto que estou morto agora. Vamos enfrentá-lo, eu me sinto morto em            

mim mesmo, mas quero muito viver. 

Mais do que qualquer outra coisa no mundo, desejo que todos nós            

sejamos curados. Eu amo como você nos entregou e tudo o que você fez              

por mim, mas estou com medo agora. Eu nunca quero avançar na sua             

frente. Quando você diz: 'Erin, é a hora, o tempo está chegando', o que              

isso significa? Oh Pai, por favor nos ajude. Eu sei que não pensei nessas              

coisas como você colocou tudo em mim. Como somos, não podemos           

planejar e não podemos nos mover. 

Estamos congelados. Meu coração está perturbado. Deveríamos estar        

desfrutando de uma vida maravilhosa, mas eu tenho que lutar com           

nossos vizinhos abaixo de nós. Eu ainda luto com L & I e, nos bastidores,               

meu ex-empregador. Eu fiquei muito doente. Você sabe tudo o que eu            

tenho acontecido e que estou com dor. Eu estou sobrecarregado e           
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pesado. Agora meus dois mais jovens estão prestes a partir para a casa             

do meu maior inimigo. 

Pai, você me deu outros hobbies que me mantêm em contato com            

aqueles para quem Você tem um plano. No entanto, para mim, o tempo             

está se esgotando. Pai, estou machucado a cada manhã que passa. Você            

está com raiva de mim? Eu te enfureço? Sinto muito, padre. Por favor me              

perdoe! Por favor, não me deixe morrer sem ver suas promessas           

cumpridas, meus amigos e familiares curados e nossa juventude         

restaurada. 

De repente, e sem aviso, Deus começou a falar comigo enquanto eu            

estava sentado em minha cadeira devocional. Suas palavras eram tão          

claras, era como se Ele estivesse sentado lá comigo. É claro que Ele não              

poderia estar literalmente sentado comigo, pois ninguém pode olhar         

diretamente para o brilho de Deus e viver ... 

Deus: “Erin, eu te criei e escolhi você. Fui eu que te levei através do Vale                

da Sombra da Morte e sou eu que te entregarei. Como eu poderia te              

esquecer? Não é possível. Eu declarei que suas 'temporadas de castigo'           

terminaram e Minhas promessas reinarão verdadeiras. Eu sei que você          

gostaria de um dia ou horário exato, porque você gostaria de planejar ou             

ter esperança. 

“No entanto, você também tem um grande inimigo vigiando tudo o que            

você e sua família fazem dia e noite. Ele sabe que você só ouviu falar               

dele. O inimigo está subindo. Assim também são aqueles que chamei,           

incluindo sua família. Este inimigo e seu exército rastreiam todos os seus            

passos para procurar por movimento. No entanto, seus verdadeiros         

desejos são para sua morte. Até agora, você não lhes deu nada "sólido"             

além de grandes histórias do céu. 

“Ele também gostaria de saber quantos navios sobraram. Se ele pode           

abater os vasos antes de usá-los, ele pode acabar com os Meus planos ...              

ou assim ele pensa. No entanto, não se preocupe, já que enviei um             

exército de anjos para protegê-lo em tudo que fizer. Não lhe direi mais             

sobre os detalhes do meu plano, porque isso seria um presente para o             

inimigo. Agora, eu falo com você através de outras línguas, sinais,           

maravilhas e revelações. No entanto, isso logo mudará para milagres,          

sinais e maravilhas. 

“Eu sei que você está desanimado como você pensou que ano passado foi             

a época e a temporada. Isso é compreensível, pois todas as coisas            

pareciam se apresentar como boas. Quando os marcadores das profecias          

foram alcançados, o inimigo se elevou na terra e a guerra continua nos             

lugares celestiais. Como resultado, seus sonhos não podem ser         
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publicados até que o Grande Movimento do Meu Espírito preencha todo e            

qualquer vaso. 

“Erin, este Grande Movimento virá em um dia que é importante para            

Mim, mas será de pouca consideração pelo homem. Lembre-se, e como           

você sabe, eu dei profecias de coisas para vir até milhares de anos de              

antecedência. O evento, o sinal ou a maravilha então acontece, certo? No            

entanto, quando essas profecias são dadas, quanto tempo depois disso, a           

menos que eu tenha dito especificamente a você? 

“No entanto, posso dizer-lhe isto… para as profecias que são          

especificamente para você, sua família e seus amigos, o prazo          

geralmente será dentro de três anos terrestres, mas também pode ser           

até sete anos. Agora, por que eu faria uma coisa dessas com você? É              

assim que aqueles que renunciam, aqueles que falam com seus lábios,           

mas em seus corações são adúlteros, vão cair como uma noiva errante. 

“No entanto, você continuou a ser uma Noiva observando atentamente e           

ansiosamente esperando por seu Noivo. Erin, você amadureceu em sua fé           

e amor muito além do que seria esperado. Estou orgulhoso de você.            

Enquanto você acredita que está quebrado agora, você está realmente          

doente de amor. Você ouve rumores de que seu noivo vem e você assiste              

todas as horas da noite e dia para ele. Sua casa nunca dorme, pois há               

vigias a cada hora para testemunhar. ” 

Eu:“ Pai, eu tive sete anos de castigo e agora sete anos de Seus sonhos               

de esperança. Para mim, pessoalmente, meu coração foi esmagado por          

toda essa espera. Receio não ter muita espera em mim. Eu te amo muito.              

Eu fiz isso para que os outros pudessem conhecer Você ... que incrível,             

inteligente e gentil Você é ... como generoso e protetor de nós. Oh, quão              

grande é o nosso Senhor e digno do nosso amor! 

“Quão incrível é o Céu e onde iremos residir. Que jóia, tesouro e presente              

inestimável Você é. Ninguém, nem um, pode perceber tudo de você. Eu            

não posso medir o seu amor, um amor que nunca acaba para aqueles que              

amam você. Tudo o que sou é um escriba de Sua carta de amor para nós.                

Isso é tudo ... apenas isso. Além disso, eu não fiz nada verdadeiramente             

grande na minha vida além de ter três filhos. No entanto, até meus filhos              

são apenas mais presentes de você. 

“Sou muito grata por eles também aprenderem a amar e conhecer você.            

Fora isso, não fiz nada no caminho das realizações terrenas. Eu falhei na             

maioria das coisas, mesmo quando dedicava grandes quantidades de         

tempo na tentativa de dominá-las. No entanto, tenho amigos. Eu tenho           

meu marido. Eu tenho meus filhos. Eu tenho um travesseiro confortável           

no qual deitar minha cabeça. Temos comida para comer e um teto sobre             

nossas cabeças. Somos abençoados. ” 
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Deus:“ Erin, eu ouvi seus gritos. Eu conheço os desejos do seu coração.             

Eu sou o dono do gado em mil colinas. Eu não vou deixar você ser               

derrotado. Eu não vou mandar você para a pobreza ou a escravidão. Eu             

vou abrir as portas. Eu vou chover as bênçãos e tanto que você não será               

capaz de contê-lo. 

“Agora, não lhe darei o dia nem a hora. No entanto, responderei suas             

orações porque você me ama. Meus planos são de que você viva e dance              

como você fez em sua juventude. Você vai, Erin, mas melhor ainda.            

Confie em Mim e farei com que seus planos, que também são Meus,             

sejam bem-sucedidos. Agora se alegrem, Erin, alegre-se. Eu te amo. ” 

Sonho acabou. 

 

PALAVRAS DE CONFORTO: Eu não senti nenhuma indicação de Deus           

de que nossa espera seria “anos ”, apenas que Ele já nos disse o que               

aconteceria anos antes! Eu só queria ter certeza de que ninguém entrasse            

em pânico por ainda haver 'anos de espera'. 
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