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058 - O Presente

Recebido Quarta, 17 de abril de 2013

(Anteriormente conhecido como Mini 8)

Uma semana atrás, em 11 de abril de 2013, o Senhor me acordou com
uma pergunta. Imediatamente, fui para minha cadeira de oração,
ajoelhei-me e pedi esclarecimentos novamente. A pergunta era esta:

Jesus: “Erin, Eu tenho um presente para ti. Peça-me qualquer coisa que
seja sua.”

Eu: “Senhor, é você?”

Jesus: “Sim”.

Eu: “Bem, posso perguntar por todos? Posso pedir que você venha para
todos nós esta noite para que possamos comemorar no céu?”

Jesus: “Erin, isso é pessoal para você. Não peça coisas globais. Se eu
pudesse dar a você qualquer coisa que você pedisse pessoalmente, o que
seria? Além disso, saiba que eu sou o Pai que possui o gado em mil colinas.”

Eu: “Então, dinheiro não é problema?”

Jesus: “Correto.”

Eu: “Não temos muito tempo aqui na Terra. Eu preciso pensar sobre isso. Eu
posso?"

Jesus: “Claro.”

Eu agradeci a ele. Eu realmente não sabia o que pedir, então esperei.
Então, vamos avançar para uma semana depois, hoje, quarta-feira, 17 de
abril de 2013 às 4h30. Esta foi a minha decisão: por isso, apanhei um pouco
esta semana no trabalho. Realmente, era a mesma história; longas horas
sem apreciação. Eu tinha muitas necessidades e alguns desejos, mas decidi
no fim de semana passado oferecer o presente de volta ao Senhor.

Todos os dias, o Espírito Santo dizia: “Erin, peça qualquer coisa,
até a metade do Reino, e será seu”.

Eu ri disso, sabendo que era sério, mas me lembrou de Ester, Capítulo
5. Duas vezes, o rei disse isso para Ester. O rei tinha o poder de atender ao
pedido de Ester e assim o fez.
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No entanto, aqui estou sendo solicitado pelo maior Rei, nosso Deus,
para pedir qualquer coisa pessoalmente. Não posso deixar de pensar que
isso foi uma espécie de teste do meu coração. A princípio pensei que essa
Palavra fosse só para mim, mas logo percebi que era para todos. Depois da
comunhão, adoração e louvor, esta foi a minha oração:

“Senhor, tu me pediste que te pedisse qualquer coisa e tu me
concederias. Bem, estou pedindo que o presente do meu coração seja
totalmente dado a Você e minha vida totalmente a Você para os Seus
propósitos. Os presentes que eu pediria seriam para alimentar minha carne.
Não sou o rei Salomão liderando uma grande nação. Não tenho outra tarefa
para relatar de Você o que Você me mostraria.

“Não tenho nenhum lugar na história que deixe uma grande pegada.
Qualquer coisa que recebo ou qualquer coisa que tenha acontecido é apenas
porque Você concede. Você é o doador de bons presentes e só você sabe o
que é melhor, não eu. Então, Senhor, obrigado por Tua oferta, mas eu vou
devolver isso a Você.

“Eu te amo e sei que Seus olhos estão em mim. Os presentes que você
me concederia seriam muito melhores do que quaisquer presentes que eu
concederia a mim mesmo. Eu te amo muito, Senhor. Você sempre me
conduziu pelos campos minados do inimigo com segurança.

“Existem tantos perigos escondidos bem onde parece seguro andar.
Alguns cristãos acreditam que esses sonhos e visões também são campos
minados e que em breve o campo explodirá; a agenda oculta do inimigo.”

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente, sou levado pelo Portal. Lá está Jesus sobre a rocha
novamente em traje de guerreiro completo e Suas lindas asas dobradas. Ele
é uma visão incrível. Eu corro para ele. Tenho cerca de 25 anos. Ele se
levantou e me deu um abraço e um beijo no topo da minha testa. Ele me
sentou na rocha ao lado Dele.

Jesus: “Erin, que presente você decidiu pedir?”

Eu: “Eu tinha muitas necessidades e alguns desejos, mas tudo parecia sobre
a carne, então estou recusando tentar inventar um. Estou devolvendo isso a
Você como uma oferta. Estou Lhe dando meu coração junto com o presente,
porque sei que Você é melhor comigo do que eu. Se há algo que você
gostaria que eu tivesse, algo que você sabe que é o melhor, então você pode
me dar isso e você pode manter meu coração. Meu coração é Teu, Senhor.”

Ele ficou feliz com minha escolha. Quase vi um olhar orgulhoso.
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Jesus: “Então, você confia em Mim para lhe dar bons presentes? Você
também está Me dando seu coração? Este é um grande presente de noiva
para o noivo.”

Ele sorriu e eu ri. Eu não tinha pensado dessa forma.

Eu: “Sim. Você sabe melhor do que eu realmente preciso do que eu. Estou
entregando todo o meu 'Eu' a você. Eu poderia pedir sabedoria, mas Você
me deu isso. A sabedoria é um bom presente, mas às vezes anseio pela
simplicidade.”

Jesus: “A sabedoria é um dom excelente, Erin, mas a sabedoria, por si só, é
apenas um conhecimento amplificado. Agora, a sabedoria divina leva ao
conhecimento divino, que leva ao entendimento divino, à compaixão divina e
ao amor divino e então à paz divina.

“Grandes homens de sabedoria, com grande poder, por fim se
conduziram ao caminho errado por sua própria liderança, como Salomão e
Davi. Mas é pela sabedoria e revelação divina que eles ouvem a voz de Deus
e se afastam disso. Este caminho da sabedoria divina leva a bons
presentes.”

Durante este tempo, você precisa saber que Jesus é gentil ao falar,
com uma voz gentil de instrução. Ele nunca está condenando, mas falando
gentilmente com a voz de um professor que ama seu aluno. O tempo todo
Ele está com a armadura completa e muito mais um guerreiro.

Jesus: “Salomão era o maior, mas conduziu ao seu próprio entendimento e
foi após os próprios ídolos a que falta sabedoria; exatamente o que Deus
odeia e acha detestável.”

Eu: “Então, eu acho que então eu pediria sabedoria divina em todos os
assuntos. Peço que seja o arquiteto do meu coração e o construtor da minha
vida. Não acredito que haja muito tempo para pensar em coisas terrenas
que trariam conforto. Portanto, se eu pedir sabedoria divina, então precisarei
pedir também a entrega celestial de toda a minha vida a Você.”

Jesus: “Tem certeza? Você tem necessidades, Erin.”

Eu: “Sim, Senhor, eu agora Te sirvo mais no meu tempo de pobreza do que
no meu tempo de riqueza. Em minhas provações, nada pude fazer a não ser
entregá-los a você. Meu relacionamento ficou mais próximo de Você quando
eu era pobre. Quando eu era autossuficiente em meus negócios, recorria
menos a Você”.

“Eu sinto sua falta quando você não está aqui. Eu falho sem você.
Mesmo as coisas, como um negócio, que construí para mim também
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falharam. Nunca conheci uma casa terrena aqui. Tudo o que eu tinha era
propriedade de um homem e eu era um tomador de empréstimo. Com a
minha vida, sou um tomador de empréstimos e Você é o meu credor e a Sua
nota está na minha vida.”

Jesus: “Então, você é como um pedaço de terra ou propriedade?”

Eu: “Sim, acho que sim. A coisa é; se sou propriedade, não venho com
muita visão.”

Jesus: “Erin, o que você está dizendo? O Espírito Santo dentro de você vê o
que você vê todos os dias. Isso não é uma vista? O homem que vê com os
próprios olhos tem um ponto cego. Sua visão está turva. Quando você
permite que o Espírito Santo veja através de seus olhos, você vê com
clareza; espectro completo. Esta, de longe, é a melhor vista. Você está
vendo os outros através dos Meus olhos quando me dá os olhos. Seus olhos
são uma janela.”

Eu: “Esses sonhos e visões me deram novos olhos para ver. Pelo que vejo, a
vista das minhas janelas, eu amo.”

Jesus: “Qualquer um que deseja ver uma perspectiva celestial pode. Este é
o seu destino, seu Lar e sua Terra Prometida.”

Ele me mostra a terra ao nosso redor e é linda. Não há nada assim na
Terra e parece cada vez mais que pertenço aqui no céu. Estou cansado de
voltar.

Eu: “Senhor, esta é a melhor vista.”

Jesus: “Erin, você acredita que eu sou o doador de bons presentes?”

Eu: “Oh, sim. Definitivamente.”

Jesus: “Você acredita nas Minhas Palavras?”

Eu: “Sim.”

Jesus: “Você acredita em mim e nas obras das minhas mãos?”

Eu: “É claro.”

Jesus: “Não te amo o suficiente para te valorizar e cuidar de ti da maneira
que sei que será a melhor para ti na tua jornada por este deserto?”

Eu: “Às vezes é difícil, Senhor. É como quando Você me mostrou a semente
no chão; os pássaros arrebataram um pouco e até mesmo alguns foram
queimados pelo sol.”

Jesus: “Por que você acha que eu permiti isso?”
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Eu: “Não sei. Bem, eu sei, mas não gosto de passar por eles. Eu quero que
Você me proteja de problemas.”

Jesus: “É este o presente que me pedes; para mantê-lo longe de
problemas?”

Eu: “Não, porque cada vez que Você me permitiu passar por essas
provações, saí delas melhor. Portanto, sei que os enviaste para o meu
próprio bem.”

Jesus: “Espere, pare, não, Erin! Eu não enviei problemas para você. Eu te
amo muito. Meu Pai também te ama muito. Você não merecia as aflições. O
inimigo defendeu sua causa, ou acusação, contra você, mas havia um plano
maior para você para a glória de Deus do que as tentativas fracassadas do
inimigo de destruí-lo. Meu pai permite refinar o fogo. Você não está
destinada à fornalha, Erin, mas está destinada à Terra Prometida.”

Ele se aproximou e pegou uma fruta da árvore. Observei outra fruta
aparecer em seu lugar instantaneamente. Isso era incrível. Ele deu uma das
frutas para mim e então pegou outra para si.

Jesus: “Erin, na Terra, o que acontece com a fruta depois que você colhe?"

Eu: “Bem, se você não comer, a podridão se instalará ao longo de alguns
dias.”

Jesus: “Na Terra, quando você tira o fruto de sua fonte de vida, a árvore,
ele começa a morrer, correto?”

Eu: “Sim.”

Jesus: “Portanto, os dias do fruto estão contados. Ele passou de vida a
morte no minuto em que o removi do galho, ou caule, da árvore, correto?"

Eu: “Sim.”

Jesus: “Melhor ainda, depois de colher frutos da Árvore da Vida, o que
acontece?”

Eu: “Bem, a fruta nunca morre de verdade.”

Jesus: “Sim e não. Observe."

Ele colhe uma fruta e a outra volta a crescer imediatamente. “A fruta
aqui é boa. Quando uma é colhida, a outra cresce. Esta árvore, a Árvore da
Vida, sempre dá frutos.”

Eu: “Não entendo.”

Jesus: “Erin, a vida na Terra é diferente da aqui; logo no nascimento, a
morte começa. Quando você é retirado do útero de sua mãe, há um tubo de
alimentação; o cordão umbilical. Esta é uma forma do cordão de prata”.
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“À medida que um bebê é formado, a vida vem desse acorde até o
nascimento. Quando o acorde é cortado e o bebê começa o processo de
nascimento, ele também está realmente começando a morte. O processo de
vida na Terra é contrário ao céu”.

“Agora, considere-se um pedaço de fruta. Quem é a sua fonte? Quem
é o seu doador de vida? Quem é o seu ramo?”

Eu: “Você é.”

Jesus: “Então, Eu sou a Árvore da Vida?”

Eu: “Sim, mas ajude-me a entender as provações e os frutos ruins.”

Ele apontou para longe. Eu vi anjos arrancando os pés de mostarda ao
lado das videiras. Eu vi outros anjos podando algumas vinhas que
começaram a crescer de forma contorcida.

Eu: “Tudo isso cresceu muito rapidamente. Eu estava aqui.”

Jesus: “Sim, mas sabemos que a mostarda tinha um propósito, certo?”

Eu: “Por favor, explique isso de novo.”

Jesus: “Essas plantas de mostarda forneciam alimento para produzir de
forma sobrenatural uma safra melhor de uvas. Eles deram a eles todos os
nutrientes vitais para sustentar uma colheita recorde. Eles os trouxeram
juntos. Agora, uma colheita normal foi acelerada em menos tempo e
produziu mais uvas. Você se lembra de quantos cachos você pensou que
poderiam ser produzidos de uma videira? Você disse que talvez vinte? Bem,
assim serão quarenta. Isso produzirá um vinho excelente.”

Eu: “Senhor, poderia me ajudar a entender a graspa do cardápio? Pareceu
estranho para mim?"

Jesus: “Você se lembra da graspa?”

Eu: “Lembro que é doce como mel e muito rico. É produzido a partir de uma
uva muito tardia.”

Jesus: “Sim. Esta é uma uva de colheita tardia. Isso é extremamente doce
e muito poderoso. Você precisa de menos porque tem mais impacto. É
altamente valorizado e um tanto raro.”

Eu: “Senhor, grappa está representando a colheita final, o último grupo a
voltar para Casa?”

Jesus: “Interessante. Então, você está relacionando os frutos agora com a
colheita e as estações. Por favor explique.”
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Eu: “A uva tardia produzida está na videira por mais tempo e dura até a
primeira congelação. Na verdade, o problema o torna melhor. Alguns
chamam o vinho desta uva de 'água de fogo'.”

Jesus: “Sim. Esta não é uma uva típica colhida. Dá um vinho pouco popular,
mas raro. É doce como o mel e seu poder é como o fogo. Muito poucos
sabem disso. Excelente observação.”

Eu: “Senhor, então a mostarda é a Noiva; a primeira colheita. A videira e a
colheita normal são os Santos da Tribulação e a grappa, ou uva tardia, são
144.000? Estou correto?"

Jesus: “Bem, aqui está o maná e uma grande parábola sobre o vinho e as
temporadas.”

Eu: “As plantas de mostarda que Você disse são colhidas em abril. Restam
apenas treze dias em abril (2013). Se formos as mostardas, logo seremos
puxados pelos anjos, certo?”

Jesus: “Você saberá pelos sinais que estamos na estação. Agora, aqui está
outra observação.”

Ele se aproximou e pegou uma planta de mostarda. As raízes saíram
do solo. As raízes eram profundas e o solo não queria abandoná-las. Alguns
eram mais difíceis de arrancar do solo. Então, finalmente, toda a planta foi
removida.

Jesus: “Erin, diga-me o que você observou.”

Eu: “Você agarrou a planta, mas, antes que a planta pudesse ser removida,
as raízes precisavam ser arrancadas do chão primeiro. Em seguida, a planta
da mostarda foi afrouxada e, em seguida, pode ser retirada completamente.”

Jesus: “Então, diga-me agora o que deve acontecer antes que a mostarda
seja totalmente removida?”

Eu: “Ah, é preciso arrancar as raízes da terra. Hmm, isso é como os mortos
ressuscitando primeiro e as sepulturas sendo abertas.”

Ele sorriu. Este foi um ato tão simples que tinha muito significado;
uma parábola com uma profundidade além da razão. Você poderia dizer que
Ele parecia muito satisfeito por eu ter percebido isso.

Eu: “Mas que hora é isso? Estamos ficando sem tempo para esse uso da
mostarda.”

Jesus: “Ah, você está com pressa?”

Ele estava rindo de mim enquanto arrancava mais pés de mostarda.
Surpreendentemente, eu estava observando nosso Salvador arrancar essas
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plantas, podar videiras e provar uvas tardias diante dos meus olhos
enquanto eu caminhava com ele. Que simbólico.

Eu: “Estou pronto para subir aqui agora. Estou cansado. Você continua me
mostrando mais e mais símbolos e parábolas de Seu retorno por nós que eu
mal posso suportar. Estou pensando que não vou voltar para o Portal, mas
sim me agarrar à rocha. Você terá que me tirar disso.”

Ele estava rindo. Os anjos continuaram trabalhando, mas também
riam.

Jesus: “É hora de você estudar aquele acorde de prata.”

Eu: “Em vez disso, gosto das três vertentes. Podemos falar sobre estudar
isso?”

Jesus: “Eu amo que você esteja tão pronto para voltar para o Lar. Você
conhece o seu lugar e está ficando cada vez mais difícil. Lembre-se de não
perder a esperança. As coisas devem ocorrer em ordem. Existe um
processo. Não se deixe enganar por aqueles que afirmam que o Pai 'tarda'.
Neste ponto, Ele não o faz”.

“As coisas vão parecer desanimadoras. Os dias vêm e vão. Você agora
está começando a assistir diariamente. Isso me agrada. Não desanime.
Quando a comunicação cair ou o pânico se estabelecer, lembre-se de que o
seu lugar é aqui Comigo; puxando plantas de mostarda.”

Ele estava me provocando. Nunca pensei Nele brincando assim. Não
tinha preço. Estávamos todos rindo. Ele tomou um momento sério quando
eu deveria estar preocupada e tornou isso leve. Eu tive paz neste momento.
Era se eu soubesse, não importa o que acontecesse, Ele estaria lá.

Eu: “Obrigado por tudo, Senhor.”

Jesus: “Você é bem-vindo de antemão, mas por que você está me
agradecendo?”

Eu: “Tantas coisas; muitos.”

Comecei a ter lágrimas escorrendo de meus olhos. Eu nunca
choraminguei ou chorei, apenas derramando lágrimas.

Jesus: “Mas eu te ofereci um presente e você devolveu. Por quê me
agradecer?”

Eu: “Porque Você me deu tudo. Você me deu vida. Você me deu a riqueza
das nações. Todo esse tempo com Você eu posso não ter na eternidade sem
nunca voltar para casa.”
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Ele largou o que estava fazendo e veio direto para mim. Ele colocou
meu queixo na mão e olhou bem nos meus olhos. Eu me vi em Seus olhos.
Eu continuei a chorar. Eu não pude acreditar naqueles olhos; mais
profundidade do que quaisquer olhos. Ele viu tanto e agora me vê! Ele
também podia ler meus pensamentos.

Jesus: “Erin, você acha, aqui no Céu, que não sou mais capaz de estar
presente para cada um de vocês? Você acha que não posso estar perto de
você quando você anda fisicamente aqui Comigo? Eu te trouxe até aqui para
que, no Céu, eu seja difícil de encontrar? Não. Não é possível.”

“Erin, você não vai acreditar no que eu planejei para cada um de vocês
aqui. Está além dos limites da sua imaginação. Nosso Pai, o Criador, fez um
lugar especial para você. Você nunca se sentirá sozinho ou abandonado, eu
prometo a você. Não permita que o inimigo roube de você a promessa que
eu fiz a você, ok?"

Eu encarei seus olhos. O amor absoluto que Ele tem por mim não pode
ser reproduzido. Eu sou muito abençoado; todos nós somos. Ele começou a
me levar para além da rocha no caminho para o Portal. Eu fui até a pedra
para agarrá-la. Ele se abaixou e agarrou minha mão.

Jesus: “Venha, você estará aqui em breve. Estou feliz que você queira ficar.
Também estou muito satisfeito por você ter oferecido o presente de volta
para Mim. Eu sei que você poderia ter pedido qualquer coisa. Isso significa
que você prefere manter seus tesouros por aqui. Portanto, decidi dar-lhe um
presente de qualquer maneira.”

“Você logo vai entender isso e ver. No entanto, sua escolha o trouxe
mais aqui do que você imagina. Quando eu trouxer você para casa, você
terá muita alegria. Vai estar além do que você esperaria. Todas as suas
lágrimas irão embora. Vou secar todos eles. Você não os terá mais.”

Ele me acompanha até o Portal.

Jesus: “A minha Palavra é lâmpada para os teus pés e luz para o teu
caminho. Lindos são os pés de quem traz boas notícias, Erin. Você é amada."

Ele me deu um abraço e eu estava de volta aqui, na minha cadeira.
Nossa, tenho cada vez mais clareza nesses sonhos e visões toda vez que
visito o paraíso. Parecia tão real dessa vez. Ele está vivo! Eu literalmente
tive que me beliscar.

Eu olhei para o meu corpo e a idade de 25 anos se foi. Eu caí de
joelhos e O louvei por tudo. Eu tenho muito pelo que ser grato. Eu sou tão
abençoado. Estou pronto para ir para casa agora. Eu estou tão pronto Eu me
sinto rica hoje.
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Observe que esta foi uma visão. Por favor, use o discernimento ao ler
estes. A Escritura é a lâmpada para seus pés e o Espírito Santo sua luz para
o caminho. Ore pela iluminação por meio do Espírito Santo. Eu não sou
profeta, mas esses são proféticos por natureza.

Com muito amor e muitas bênçãos... Erin, também conhecida como
Sparrowcloud9
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