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055 - Lições Primárias

Recebidas Terça-feira, 9 de abril de 2013

(Anteriormente conhecido como Mini 5)

Eu estava em orações e devocionais após a comunhão esta manhã. Eu
estava preocupado com um sonho que tive na noite anterior, no qual estava
no espírito no grande salão de um rei. Lá, eu estava ouvindo três diplomatas
de um país estrangeiro; um era asiático, um era russo e o outro era
islâmico.

Cada um deles estava falando sobre derrubar Davi, que reconheci
como sendo Israel. Enquanto eu estava lá, levantei meus braços e apelei ao
Grande Deus Jeová para derrubar os muros sobre aqueles que ousassem
destruir a cidade de Davi.

Só então, um terremoto veio e derrubou as paredes deste palácio.
Este sonho ocorreu na manhã de segunda-feira. Acordei atordoado porque
era tão real e detalhado. Foi chocante.

Então, veio essa visão …

Estou no Portal. Eu tenho cerca de 25 anos neste momento. Isso é
incomum, pois, em visitas anteriores, só vim a Jesus quando era uma
criança, sete anos de idade, uma adolescente ou a idade que tenho
atualmente. Certamente não estou reclamando, embora 25 anos seja uma
idade muito boa.

Ao sair, corro até Jesus. Ele está sentado nesta pedra perto do rio
esperando por mim. Eu me aproximo dele e Ele é muito maior do que eu. Ele
me levanta do chão, feliz em me ver e me gira em direção ao rio. Ele vê que
estou perturbado.

Jesus: “O que há de errado?”

Eu: “Estou cansada”.

Em seguida, Ele caminha até o riacho depois de nos
cumprimentarmos. Ele pega uma pedra e a joga na água. Como antes,
novamente, seis saltos ou saltos e, em seguida, desça no sétimo. Ele então
repete isso.
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Eu: Eu estava esperando por uma palavra ou lição. "Senhor, o que está
acontecendo?"

Jesus: “Sou eu quem te deveria perguntar.”

Eu: “Não sei; crianças, trabalhar e assistir.”

Jesus: “O que você acha de tudo?”

Eu: “Estou cansado, mas aprendi que quero estar ainda mais com Você”.

Jesus: “Erin, você sabe o que estou fazendo?”

Eu sim. Jogando pedras saltando?”

Jesus: “Não. Estou te ensinando algo.”

Eu: “Não entendo. Eu já vi Você fazer isso antes.”

Jesus: “Vem cá. Vamos comer."

Estou um pouco confuso, mas, quando me virei, vi atrás de nós um
piquenique. Ele pegou minha mão e me levou até a base da árvore. Havia
um cobertor, vinho, dois copos, uma pedra de aquecimento com um pedaço
de pão achatado e uma cesta de piquenique com o rótulo 'Tevah'.

Eu: “Então, 'Tevah' significa piquenique?”

Jesus: “Vá em frente; sentar."

Eu sento primeiro. Ele então começa a se sentar, mas então se
levanta, alcança a fruta na árvore e pega uma bela fruta. Eu ri disso.

Jesus: “Por que você está rindo?”

Eu: “Porque você agiu como se tivesse esquecido alguma coisa e tivesse que
voltar para buscá-la”.

Jesus: “Por que isso é um foco?”

Eu: “Porque você não comete erros e se corrige”.

Jesus: “Está vendo o que eu fiz?”

Eu: “Bem, eu sei, com certeza e sem dúvida, que Você pretendia fazer isso
para que meus olhos pudessem ver.”

Jesus: “Ah, você está aprendendo. Diga-me."

Eu: “Te vi vir sentar-se para jantar, mas, quando foi sentar-se, decidiu pegar
uma fruta”.

Jesus: “Sim e não. O que eu fiz? Me diga mais."
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Eu: “Quando você foi se sentar, você olhou para a árvore, viu um bom
pedaço de fruta, levantou-se e tirou-o da árvore e sentou-se para comer”.

Jesus: “Sentei para comer primeiro?”

Eu não. Você pensou a respeito e começou a se sentar, depois ergueu
os olhos. Por que isso é importante?” Só então, vi que a pedra de
aquecimento agora continha dois pães achatados. “Oh, há dois agora. De
onde eles vieram?"

Jesus: “Erin, pense nisso em termos simples. Observe e divida as coisas
como se você fosse uma criança observando.”

Percebi que, agora que tinha cerca de 25 anos e não ia mais ter com
Ele aos sete anos, estava passando por um momento difícil. Eu estava
pensando demais.

Eu: “Devo começar do início?”

Jesus: “Claro. Comece pelo portão.”

Eu: “Ok. Eu entro e te vejo sentado na rocha. Estou tão feliz e, embora
esteja cansado, corro para você. Você, com braços bem-vindos, me pegue e
me tire do chão. Você me vira, depois me abraça e me cumprimente. Então
você prossegue para o Rio da Vida. Eu te sigo lá.

“Você pega uma pedra e a atira; seis vezes pula e, na sétima, cai.
Você repete esta ação de arremessar novamente. Você se volta para mim e
me convida para um piquenique. Você me leva para a área de piquenique,
Você me senta, então Você começa a sentar, mas, assim que você começa,
Você olha para cima e se lembra de pegar uma fruta.

“Você vê o fruto, tira-o da árvore e depois se senta. Exatamente como
Você está sentado, noto que o pão na pedra aumentou.”

Jesus: “Isso é excelente. Boas observações.”

Eu: “Senhor, estou te observando porque tudo o que tu fazes aqui significa
mais do que o que vejo e escrevo.”

Jesus: “Ver para crer?”

Eu não. Já vi coisas antes e depois duvidei do que vi e a ação da
dúvida apagou minha clara memória do evento.”

Jesus: “Oh, então algo roubou de você a verdade do que você viu.”

Eu sim. Minha mente."

Jesus: “Não. Existe outra entidade roubando a verdade. Nem sempre é
apenas a sua carne. ”
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Eu é claro; o inimigo."

Jesus: “Erin, quando te pedi para me contar toda a história, o que te pedi
para fazer?”

Eu: “Bem, para começar do início e percorrer, traçando meus passos, mas,
mais importante, os seus”.

Jesus: “Interessante. No que você estava mais focado?”

Eu: “Você.”

Jesus: “Então você manteve seu foco totalmente em mim?”

Eu: “Sim."

Jesus: “Então você observou a verdade?”

Eu: “Sim. Você é a verdade.”

Jesus: “Então, você se concentrou em Mim; a verdade?"

Eu: “Uau, se eu focalizar a minha atenção totalmente em Você, meus olhos
seguem a verdade.”

Jesus: “Agora, comece de novo. O que eu fiz antes de sentar no
piquenique?"

Eu: “Você olhou para cima e viu uma fruta e estendeu a mão para pegá-la.”

Jesus: “O que mais?”

Eu: “Você escolheu para levar para o piquenique.”

Jesus: “Sim, mas a fonte do fruto estava acima de mim no galho. Estendi a
mão para pegá-lo, para trazê-lo para o nosso piquenique. Agora, você faz a
mesma coisa que eu.”

Levantei-me e repeti os mesmos passos.

Jesus: “Lembra-te, eu olho para o meu Pai, vejo o que Ele está a fazer,
espero nEle a instrução e depois dou fruto, e o aumento pela minha fé.
Minha fé era: eu olhei para cima e vi a árvore que dá frutos acima; Eu vi que
estava bom; e eu trouxe a fruta para comer.”

Eu: “Você também multiplicou.”

Jesus: “Erin, eu estava pedindo um aumento no fruto da árvore que eu
sabia que estava lá de antemão pelo que Meus olhos podiam ver ou a árvore
era a fonte de abundância?”

Eu: “Me perdoe. Estou confuso. Você estendeu a mão para pegar a fruta,
mas o pão aumentou. Por que?"
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Jesus: “Porque a minha fé consiste em saber que a árvore aqui no céu é
fonte de vida e, ao colher os frutos, eu sei, visto que a árvore então nunca
faltaria frutos, haveria muitos. Veja."

Eu vi a árvore imediatamente produzir outra fruta bem diante dos
meus olhos.

Jesus: “Erin, no céu há abundância; na Terra, falta. Por que eu olhei para o
céu quando parti o pão para alimentar as multidões na Terra?”

Eu: “Oh, porque o Céu é completo e tem abundância. Você pediu um
aumento do pão. Então, como posso fazer isso? Eu sei que Você é o Deus
dos milagres. ”

Jesus: “Então, quando Meu Espírito foi oferecido ao Céu na Cruz, Eu Me
ofereci como um sacrifício vivo para que o mundo crescesse, mas nem todos
aceitaram.”

Eu: “Nunca pensei nisso”.

Jesus: “Erin, eu vim para que você tivesse a vida eterna, para que você que
crê em mim, fonte da vida ou, como a árvore, não pereça, mas tenha
aumento e abundância não faltando em nada e tenha vida. ”

Eu estava chorando. Acabei de ouvir várias passagens das Escrituras
em uma declaração muito poderosa direto de Jesus.

Jesus: “Por que você está chorando? Alegrem-se, agora você Me tem. Você
não tem apenas o que o mundo afirma que você carece, além de mim. Voce
entende?"

Eu: “Sim e não. Ajude-me a compreender o aumento do pão.”

Jesus: “Erin, a cruz tem um simbolismo que confirma a crença comum em
mim como o cordeiro sacrificial. Muito poucos, até hoje, viram os paralelos.
Isso é cegueira espiritual. Eu caminhei nesta Terra completamente como
Deus e homem, sem nenhuma coisa boa, mas aqueles com conhecimento
aqui no Meu tempo na Cruz, os eleitos de Deus, não Me reconheceram.

“Esses eleitos não tinham a capacidade de reconhecer a fonte da vida-
Eu sou a fonte. Eu vim para libertar esses cativos que estavam presos por
sua própria versão da lei, que, por suas próprias cadeias, não as do Pai, se
mantinham nas trevas e incapazes de ver a luz. Eles esperavam alguém
maior, então, por sua própria cegueira, eles não podiam ver a verdade - Eu
sou a verdade”

Eu: “Então, por que não descobrir seus olhos para que pudessem ver que
Você era bom e que eles pudessem se transformar e ser salvos?”
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Jesus: “Suponho que este poderia ter sido um caminho fácil, mas não é o
caminho ou o caminho de um coração puro, que tem alto valor celestial.
Aceitar-Me pela fé é uma coisa, mas acreditar naquilo que você não pode ver
ou no seu ato de confiar na fé quando você não pode Me ver; esta é a forma
mais elevada de adoração a mim e ao meu pai. Esses homens que foram e
são escravos do mundo; falta. Que pai, reconhecendo a voz de seu filho, que
lhe pediu água, se viraria e lhe daria uma cobra?”

Eu: “Bem, estamos cada vez mais próximos do Seu retorno porque muitos
não são mais bons pais e estão dando cobras aos filhos em vez de água”.

Jesus: “Sim, mas o Céu está cheio de pais que amam seus filhos, assim
como o Pai e Criador de todos. Ele ama Seus filhos e ama Sua criação. Agora
peça qualquer coisa em Meu Nome e será dado a você. Lembre-se, tenha fé
como um grão de mostarda. Agora, você tenta.”

Estendi a mão para pegar um pedaço de fruta, orando o tempo todo
pelo aumento do pão. Nada aconteceu. Eu fiz de novo; nada. No entanto,
toda vez que eu colhia uma fruta, uma nova fruta crescia imediatamente.

Eu: “O que estou faltando?”

Jesus: “Suas expectativas estão aí, mas, agora, vá mais fundo do que isso.
Repita o que você me viu fazer.”

Eu: “Oh, Você estava prestes a dar graças, Você olhou para cima e
agradeceu a Deus pela árvore que dá bons frutos, mas, para mim, a árvore
é Você, e quando Você estendeu a mão ou olhou para cima, Você não não
duvido que o pão se multiplicaria, mas mantenha Seus olhos focados Nele,
Deus, o Pai. Você, como Filho, observou e fez o que viu Seu Pai fazer?”

Jesus: “Você está se aproximando do seu entendimento. Agora tente."

Desta vez, concentrei toda a minha atenção em meu amor por Jesus
e, ao fazer isso, fiquei grato por estar aqui e ser humilhado por Sua
presença. Apresentei minhas mãos vazias, que não tinham a capacidade de
dar bons frutos sem Ele, ao nosso Pai no Trono e pedi-Lhe que concedesse
abundância e aumentasse o muito pouco que tenho, minha falta para a Sua
glória, em nome de Jesus.

Concentrei-me em Jesus e em Seu amor por mim. Quando o alcancei
com fé e de todo o coração, soube que Ele havia atendido meu pedido.
Ofereci a Ele meu vazio. Ofereci a Ele minha falta. Agradeci
antecipadamente, sabendo que Ele faria isso. Eu estava com a fruta na mão
e me virei para sentar primeiro, confiando plenamente que já havia sido
feito.
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Então eu vi outro pedaço de pão e outra pedra ao lado dele. Eu estava
tão animado, eu chorei. Ajoelhei-me e agradeci ao Senhor. Eu olhei para ele
e ele estava sorrindo. Ele ficou feliz por ter feito isso usando minha fé.
Reconheci minha falta e vazio e permiti que o Senhor os preenchesse.

Eu: “Senhor, tenho uma pergunta. Por que você precisa fazer isso? Você não
precisava olhar para o céu, agradecer ao Pai e acreditar. ”

Jesus: “Oh, isso é verdade, mas Meu Pai me concedeu autoridade primeiro.
Até eu sou grato e descanso Nele. Ele reside em Mim e eu sou grato. ”

Eu: “Nunca pensei que fosse grato a Ele porque vocês dois são o mesmo.”

Jesus: “Erin, humildemente me submeti, sujeitando-me em pleno serviço ao
Pai. Eu poderia ter feito muito no deserto contra o espírito das trevas e
depois novamente na cruz, mas em benefício de quem? Eu faço isso a
serviço do servidor de punição ou faço isso a serviço do Pai?

“Vim em obediência ao Pai para servir ao homem. Este foi um ato de
amor. Eu poderia ter demonstrado poder total e operado visivelmente com
esse poder, mas estava aqui com outro propósito; salvar."

Eu: “Posso aprender a crescer aqui contigo me observando e me ajudando,
mas como posso fazer isso na Terra como é no céu?”

Jesus: “Você percebe o que você acabou de dizer?”

Eu: “Uma parte da 'Oração do Senhor'.”

Jesus: “Sim. Quem foi o autor disso? Quem o ensinou isso e como ele
aprendeu? ”

Eu: “Observando você”.

Jesus: “Muito bom. Erin, as coisas vão ficar difíceis para alguns e eles vão
precisar desse incentivo. Quando o Espírito partir, eles precisarão de
milagres. Eles precisarão dessas informações. ”

Eu: “Mas esta não é uma revelação nova. Todos nós sabemos isso sobre a fé
como a Palavra declara. ”

Jesus: “Oh, então você aumentou o pão?”

Eu: “Não."

Jesus: “Eu não daria a um homem armas para a guerra e depois não o
instruiria sobre como usá-las para lutar. Eu não poderia simplesmente
mandá-lo entrar sem ensiná-lo a usar isso. Eu o estaria enviando para a
morte.”
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Eu: “Mas em breve seremos chamados. Eu preciso estar em casa logo.”

Jesus: Ele sorriu. “Erin, no Pentecostes, os discípulos tinham habilidades
sobrenaturais. Este foi um fogo e um novo vento enviados como maná,
como armas e uma demonstração da bondade das Frutas do céu. Havia um
propósito. Pessoas, por este milagre destes homens simples, ganharam
muitas almas para o Reino dos Céus. Foi um milagre, mas o que aconteceu
antes de eles receberem este fogo especial?”

Eu: “Eles treinaram contigo durante quarenta dias.”

Jesus: “Na maior parte. Eles viram pela primeira vez o milagre da Minha
transformação da morte. Eu havia ressuscitado. Em seguida, eles passaram
por um período de alegria, mas também de choque e medo. Não morei com
eles como antes.

“A partir daí, eles tentaram entender como isso poderia ser. Eles
precisavam de clareza porque o milagre realizado antes da crucificação não
era suficiente, porque parecia que o inimigo havia reivindicado a vitória. Eu
então os instruí sobre a verdadeira fé.

“Eles aprenderam sobre as armas e o princípio da fé e sobre Quem eu
era e Quem era o Pai. Então eles estavam prontos para sair. Você entende?

“Sem essa fé inabalável, as montanhas não podem se mover. Quando
o fogo veio sobre eles, eu subi ao céu. No entanto, deixei um presente, as
armas para lutar. Eles poderiam fazer coisas ainda maiores pela fé.”

Eu: “Então, você está ensinando muitos de nós? Vamos para casa em breve?
O que vai acontecer?"

Jesus: “Erin, a tua fé te concedeu milagres. A fé vem com a prática; crença
por ver, ouvir e praticar a Vontade do Pai; não a sua vontade, a vontade do
pai. Você acredita, pela fé, que pode tomar o pão e aumentá-lo plenamente,
reconhecendo que você, por seu próprio poder, não o está fazendo?

“Você conhece um falso professor, curador e milagreiro pelo foco em si
mesmo. Ouça a voz. Eles pedem em Meu Nome ou por seu próprio poder?
Eles usam 'Senhor', mas chamam um Lorde das Trevas? Muito será falso,
mas muitos o seguirão e muitos tropeçarão nesta teia de mentiras e engano.

“Você estará protegido neste ponto e não estará sujeito a isso, mas
seu registro de treinamento celestial será importante para aqueles que
precisarão ler isto. Eles precisarão saber como reconhecer um falso messias,
um falso curador e professor. Eles não terão mais o Conselheiro, pois o
Conselheiro sairá com a Noiva.
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“No entanto, não vou deixá-los sem nada. Eles precisarão de
testemunhas de fé ”.

Eu: “Senhor, vamos ajudá-los?”

Jesus: “Erin, vai ter ajuda, mas vai ser difícil. Este será um momento
assustador para aqueles que permanecem aqui no corpo. A compreensão
virá com o tempo. Você deve se concentrar em seu curso. Levará algum
tempo para entender a lei do aumento e os princípios da abundância
celestial. Também haverá um momento para curar. Isso vai acontecer. Nem
tudo será como você imagina.”

Eu: “Senhor, isso está vindo agora?”

Jesus: “Erin, quando esses eventos se desenrolarem, você saberá. Tudo
será revelado com o tempo. Mantenha seu foco em mim. Mantenha seu foco
no céu. Ouça o Espírito Santo e leia as Escrituras. A Palavra ganhará vida
como se estivesse adormecida por mais de dois mil anos.

“Você encontrará grande alegria quando o Espírito Santo iluminar
essas coisas. Não há mais nada a fazer, exceto observar e olhar para o céu.
Estejam em comunhão uns com os outros. Ameis uns aos outros. Encontre
alegria. Ore pelo seu inimigo. Pratique os frutos do Espírito.

“A resposta ao seu aumento pode ser encontrada aqui; este é o maná
escondido, o seu pão na pedra. Acima de tudo, Erin, lembre-se de onde fica
seu Lar. Lembre-se e tenha grande alegria. Você é amado. Em seu coração
está Minha carta de amor. Não esqueça."

Ele se aproximou e me abraçou.

A visão acabou.

Por favor, use o discernimento com esses sonhos. Permita que o Espírito
Santo seja o seu guia e, como sempre, vá às Escrituras, a Palavra da
verdade. Lembre-se de manter o óleo em suas lâmpadas, vigiando com fé e
santidade. Pratique os frutos do Espírito. Em todas as coisas; amor.

Amor e bênçãos ... Erin

9


