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065 - Fé & Gafanhotos: Céu Aberto

Recebido segunda-feira, 27 de maio de 2013

(anteriormente conhecido como Mini 14)

Senhor, a noite passada, no céu, foi uma visão incrível. Eu queria
muito tirar uma foto. Se eu apenas tivesse dado a volta com o carro. Foi
uma visão tão bonita. Embora eu tenha perdido a foto perfeita, dirigi por
outro caminho para tentar dar uma olhada novamente. Eu o persegui.
Enquanto dirigia, começou a diminuir, mas a abertura permaneceu.

Comecei a cantar uma música de muitos anos atrás. Esqueci o título
exato, mas me lembrei da música, então cantei: “Você é incrível neste lugar,
Deus poderoso. Você foi incrível neste lugar, Aba Pai. Você é digno do nosso
louvor... ”

Eu estava cantando a capela e com todo o meu coração. Para um
ouvido treinado, pode não ter sido perfeito, mas, por um momento, cantei
em minha voz celestial. Foi lindo e o campo estava perfeito. Comecei a
chorar porque estava pronto para o Céu e pronto para ter essa voz no Céu
adorando a Deus.

Enquanto ouvia o que estava saindo da minha boca, repeti o refrão
pelo menos sete vezes. Depois de um tempo, comecei a me concentrar em
minha própria voz e em como ela soava bonita, em vez da adoração total ao
Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso.

Quando fiz isso, minha voz começou a enfraquecer e voltar a ter falta
de ar e capacidade pulmonar. Agora o campo também estava desligado. Eu
queria muito retroceder isso.

Só então, o visual perfeito do 'Céu Aberto' que eu estava perseguindo
para ter outro vislumbre de desbotado também. Meu foco mudou. Eu me
encontro procurando por Jesus em todos os lugares agora. Tenho fome de
sinais e desejo confirmações em tudo.

Meus sonhos à noite parecem ser sobre o tempo que está chegando.
Pego-me constantemente pedindo ao Senhor para separar a mim, meus
filhos, meus amigos e meus inimigos do tempo que está por vir; sim, até
meus inimigos. No entanto, com base no que vejo, sei que isso acontecerá
como a Bíblia nos diz que acontecerá.
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Tudo o que posso fazer é orar para que Sua Vontade Perfeita seja feita
e para que Ele me conceda meu pedido de que, um dia, eu habitarei na Casa
do Senhor perto de Seu Altar. Sério, se eu pudesse apenas estar em Sua
Câmara Nupcial, ficaria emocionado.

Li 1 Timóteo e 2 Timóteo. Senti o Espírito Santo confirmar que essas
instruções são um ensino excelente para os nossos tempos agora. Esses dois
livros da Bíblia são um manual completo de 'como se comportar antes que
Jesus venha tão cedo'.

Na terça-feira, 28 de Maio, o céu era tão incrível. Eu persegui as
nuvens novamente quando vi um 'Céu Aberto' mais uma vez à noite. Eu
estava saindo atrasado do trabalho e eram cerca de 19 horas. Este tinha sido
um dia perfeitamente claro, mas, por alguma razão, eu não esperava ver
aquela bela vista novamente e não trouxe uma câmera.

As belas nuvens que formavam o 'Céu Aberto' estavam agora bem
sobre o nosso conjunto habitacional. Vivemos na orla do Sítio Nuclear de
Hanford e na base da Montanha da Cobra.

Mesmo em um lugar feio, com uma montanha nua e despojada que
leva o nome do inimigo, Deus cria a beleza. Deus cria beleza em uma terra
estéril e irei persegui-la quando a vir. Afinal, vale a pena perseguir qualquer
vislumbre de Deus aqui na Terra, pois é muito raro. Aqui está a foto que eu
finalmente tirei do 'Céu Aberto':

Foto do Céu Aberto abaixo…

Eu tirei essa foto quando tomei a sábia decisão de trazer minha
câmera 'por precaução'. Mais uma vez, trabalhei até tarde e não saí do
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trabalho antes das 19h15. Lá eu vi o 'Céu Aberto' no céu novamente. Orei e
perguntei ao Senhor se Ele me deixaria capturar esta bela obra de Sua arte.

Bem, Ele não apenas me deu o que eu esperava, mas também um
tratamento especial. Quando cheguei em casa e ampliei a foto (veja a foto
acima), ali, à esquerda, havia um caminho iluminado de prata subindo a
montanha. Eu chorei e agradeci a Ele por Seu amor e favor.

Na quinta-feira, 30 de Maio, eu trouxe a câmera novamente. Trabalhei
até tarde, corri para a loja e então vi o 'Céu Aberto' se formando
novamente. Era por volta das 19h. Deixei as compras em casa e perguntei
às crianças se gostariam de se juntar a mim em minha busca na nuvem.

Eu não tinha compradores, então subi dois quarteirões sozinho e
sentei lá por um tempo na beira do concreto e do deserto, olhando para a
Montanha da Cobra. Fiquei sentado por quarenta e cinco minutos e
simplesmente dediquei algum tempo para adorar ao Senhor. Foi demais.

Depois da comunhão, oração e ação de graças, o sonho
começa...

Jesus: “Sobe, Erin.”

Eu tenho 25 anos de idade. Eu corro para Ele na rocha. Jesus se
levanta para me abraçar. Eu estava mais feliz hoje. Meus filhos estavam em
casa com segurança e eu trabalhei muito esta semana.

Eu: “Estou tão feliz em vê-lo, Senhor.”

Jesus: “Estou feliz por te ver também.”

Ele pega minha mão e me leva até a árvore. Havia um belo pedaço de
grama aveludada perfeita na base. Ele faz um gesto para que eu me sente e,
em seguida, pega duas frutas. Ele deu uma mordida em um deles e me
entregou o outro. Eu estava rindo.

Eu: “O que você está fazendo? É uma fruta melhor?”

Jesus: “Quero ter certeza de que estou lhe dando um que você não tinha
provado antes”.

Eu: Eu estava rindo. "Mas, Senhor, Você saberia disso."

Ele não disse nada. Ele tinha um grande sorriso e um jeito engraçado.
Ele parecia muito feliz.

Jesus: “Como vai você?”

Eu: “Tenho mais paz hoje do que há alguns dias. Meus sonhos são
estranhos, então meu Espírito está perturbado.”
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Jesus: “Por que isso?”

Eu: “Parece que a dor tem uma mancha; um efeito prolongado.”

Jesus: “Por que você acha que isso é permitido? Por que a dor é permitida?”

Eu: “Comigo é derrubar a segurança da minha posição. Talvez eu seja
arrogante? ”

Jesus: “Você realmente acredita nisso em todos os casos?”

Eu: “Não. Você suportou a dor e não é arrogante, mas, com as pessoas,
parece que a dor deve ser como uma bússola para a submissão.”

Jesus: “Erin, você percebe o que acabou de falar?”

Eu: “Você quer dizer a dor como uma bússola?”

Jesus: “Não, por que a dor é permitida?”

Eu: “Bem, você acabou de me dizer alguns dias atrás que todas as coisas
que ocorrem aqui na Terra são destinadas a nos fazer apontar para Você e as
coisas do Céu em parábola.”

Jesus: “Por que eu queria te dar um pedaço de fruta que você não tinha
provado antes?”

Eu: “Não tenho ideia.”

Jesus: “Da última vez que você esteve aqui, a sua dor era grande. Na
verdade, sua dor foi tão grande que você mal viu a bênção do que foi feito
por você. Se eu desse a você o gosto da mesma fruta, você se concentraria
na dor novamente e não entenderia que este é um novo dia.

“Algum dia em breve, você chegará à Árvore da Vida. Eu te darei
aquela fruta e você não sentirá mais dor, mas dê uma mordida e sorria. Você
vai se lembrar que você está livre e foi entregue naquele dia. Esta fruta é
boa e não deve ser evitada.”

Eu: “Senhor, isso faz todo o sentido, mas não entendo por que isso
acontece?”

Jesus: “Deixe-me explicar. Você se lembra de quando tinha oito anos?
Houve um acidente. Você se lembra do que aconteceu?”

Eu: “Ah, eu não pensava nisso há algum tempo. Eu tinha acabado de
terminar um treino da equipe de boliche depois da escola. Enquanto eu
estava na pista de boliche, recebi um pacote de balas 'bebês de açúcar'.

“Então, depois de fazer uma boa pontuação, ganhei outro pacote de
bebês açucarados. Eu devorei os dois pacotes. Saí da pista de boliche e
comecei a andar por uma estrada de seis pistas.
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“Na faixa de pedestres, em uma avenida movimentada da Califórnia,
cruzei cinco das pistas e o trânsito parou para mim. Porém, eu era pequeno
e o último carro da quinta faixa bloqueou o local para os carros da sexta
faixa.

“A última coisa que me lembro é que havia um carro vindo na minha
direção quando eu estava cruzando a sexta e última pista. O carro me
atingiu em alta velocidade e eu apaguei com o impacto.”

Jesus: “Este dia foi um milagre para você. Seu anjo da guarda estava lá,
junto com todo um grupo de anjos. Eu me lembro disso:

“Assim que o carro batia no seu lado direito, um anjo impediu que o
carro batesse muito em você. Seu corpo foi jogado no ar e outro anjo o
agarrou e gentilmente o colocou no chão. As testemunhas gritavam
enquanto todos pensavam que você estava morto, mas você não se
lembrava de nada”.

Eu: “Eu sabia que Você estava lá porque nunca senti o impacto do carro,
mas eu vi. As testemunhas afirmaram que voei dez metros no ar.”

Jesus: “Bem, não eram nem trinta pés”.

Ele estava rindo das testemunhas. "Tinha cerca de 3 metros, mas sua
flauta ia 4 metros."

Eu: “Foi incrível, realmente. Nada foi quebrado. Tive hematomas, arranhões
e uma concussão, mas é isso. Eu estava pronto para correr alguns dias
depois.”

Jesus: “Então, qual foi a última coisa que você se lembrou disso?”

Eu: “Nunca mais comi outro Sugar Baby (doce).”

Jesus: Ele estava rindo. "Por que?"

Eu: “Isso me lembrou do trauma daquele dia. Na verdade, agora que você
mencionou, eu me livrei de tudo que me traumatizou durante qualquer
evento.”

Jesus: “Por que você acha que isso?”

Eu: “Porque não quero voltar lá. O mau ofusca tudo o que é bom.”

Jesus: “Você se lembra de como você adquiriu os bebês de açúcar para
começar?”

Eu: Eu estava rindo. "Sim. Recebi três advertências para um pacote. Eu
também tinha três peças sobressalentes, então recebi mais um pacote.”

Jesus: “Isso mudou o seu amor pelo boliche?”
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Eu: “Não, mas mudou meu gosto por bebês açucarados.”

Jesus: “Na verdade, o inimigo usa isso para diminuir a alegria que você teve
naquele dia. Ele te odiou desde o início. Ele havia pedido sua morte naquele
dia, assim como Jó, mas sua designação, que era maior aqui, não terminaria
aos oito anos. Eu não chamei você de casa.”

Eu: “Senhor, ajuda-me no que fizeste por mim. Já estou sentado ao seu lado
aqui. Ajude-me a entender.”

Jesus: “Erin, você precisa entender, ainda, mesmo com tudo o que
aconteceu? Embora esta vida tenha lhe trazido mais tristeza e carência do
que alegria, havia, e há, um plano divino para cada vida que é marcada
como Deus desde o nascimento. Deus, o Pai, está no controle de seu
destino. Foi determinado. Você não pode mudar o que o Senhor planejou.”

Eu: “Mas o homem tem livre arbítrio. Não posso mudar meu próprio curso?”

Jesus: “Onde está escrito isso? Deus determina a corrida desde o início. Ele
sabe com antecedência sobre o seu curso. Deus a entende porque Ele a
tricotou no ventre de sua mãe. Quanto mais, então, Ele também tricotou a
fibra da sua vida?”

Eu: “É aqui que estou sempre confuso. Aqui, recebi o presente de estar aqui
com Você e você revelando-se cada vez mais para mim, mas, em um sentido
terreno, eu tropeço e caio no meio disso. Como isso pode ser? Por que não
remover o ministério de mim e dá-lo a alguém mais qualificado ou
merecedor?”

Jesus: Ele está rindo. “Ok, e quem seria? Erin, o tropeço que você está
encontrando e experimentando é algo comum ao homem. Essas são as
coisas que são usadas para a glória de Deus. Seu coração está sincero com
arrependimento. É o coração que olho, não as credenciais. Já te levei tão
longe em sua jornada para que você ainda duvide de seu lugar? Você está
tentando perder a graça?"

Eu: “Talvez eu esteja sem entender?”

Jesus: “A graça não é concedida pelo homem para o homem. A graça é
concedida por Deus para o homem. O homem não pode ditar a graça de
Deus. O homem não pode provocar a Deus a menos que Ele veja algo no
coração.”

Eu: “Mas o homem pode provocar ciúme em Deus.”

Jesus: “Sim, caindo com o coração e perseguindo outros deuses. Isso é
verdade, mas Deus ainda usa isso para Sua glória.”

Eu: "Senhor, temo que a tua ira está chegando."

6



Jesus: “Por que você está com medo? Não o preparei de antemão com as
armas para a guerra? Eu também não treinei você para lutar? Se você não
tem mais nada, então permaneça e tenha fé.”

Eu: “Já que estou tendo mais sonhos sobre o nosso Baile de Boas-vindas,
Você deve vir atrás de nós em breve? Parece que os sinais estão aí.”

Jesus: “Há algumas coisas que devem ocorrer primeiro, mas vocês estão
vendo os sinais ao seu redor apontando para o Meu retorno. Erin, você teve
um sonho há algum tempo e agora foi instruída a voltar aos sonhos mais
antigos. Há um sonho específico que revelará algo que está ocorrendo
agora. Você se lembra disto?"

Eu: “Senhor, há sonhos que me deste que me fizeram levantar
imediatamente do meu sono, porque sabia que eram mais do que apenas
um pesadelo.”

Jesus: “Houve um em particular em que você estava com sua filha durante
uma tempestade. Você se lembra disso?”

Eu: “Ah, sim; vividamente. Mas pensei que fosse pessoal.”

Jesus: “Naquela época, talvez, mas, agora, vamos revisá-la.”

Eu: “Foi em plena luz do dia. Minha filha, que tinha dez anos na época, e eu
morávamos em uma residência térrea de vidro em um pasto aberto, ou
campo, com plantações de milho. Foi um belo dia ensolarado. Nós dois
estávamos rindo e cantando. Então, de repente, sem nenhum aviso, uma
série de sete tornados veio sobre nós. Tínhamos muito medo ao vê-los
chegar.”

Jesus: “Por que você estava com medo?”

Eu: “Vários motivos. Primeiro, não havia porão. Era uma casa de vidro.
Deveria ter nos destruído. Meu medo era que não houvesse cobertura, então
tudo que eu podia fazer era clamar por Você e cobrir minha filha. Os
tornados varreram nossa casa, um por um, em sucessão; cada um alinhado
sistematicamente.”

Jesus: “De novo, diga-me por que era assustador”

Eu: “Porque nós os vimos com antecedência e entendemos que eles iriam
nos destruir. Não foi um 'se', foi um 'testamento'; um absoluto.”

Jesus: “Hmm, então, um absoluto, interessante; então o que?"

Eu: “Eu me preparei para o impacto, cobri minha filha e orei. Era a única
coisa que podíamos fazer. Não tínhamos poder. Eu não tinha autoridade aqui
e nenhuma habilidade para proteger minha casa. Não tive tempo de correr
para o carro ou fugir para as montanhas. Eu estava descoberto e sabia que
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morreria, mas, pensei, poderia pelo menos tentar ajudar meu filho. Foi um
sonho horrível.”

Jesus: “Espera aí, horrível? O que aconteceu? Você se lembra?"

Eu sim. Os tornados atingiram a casa e a casa tremeu. O som uivante
era tão assustador, alto e ensurdecedor. Parecia um trem de carga a cada
tornado que passava. Eu os contei. Eu percebo que o próximo poderia ser
ainda pior e foi. Cada um foi pior do que o anterior.”

Jesus: “O que aconteceu depois do último?”

Eu: “Percebi que tinha contado sete tornados. Toquei minha filha para ver se
ela respondia. Tive medo de abrir os olhos para ver se ela estava morta. Eu
a ouvi chorando e se mexendo. Então abri meus olhos e percebi que ela saiu
ilesa. Fiquei aliviado.

“Olhei em volta e o dano foi mínimo. Olhei para o jardim da frente na
direção de onde eles vieram e havia um caminho direto para a nossa porta.
Então olhei para trás, para a parte de trás da casa. O céu estava escuro e os
sete tornados estavam destruindo casas de tijolos como se fossem objetos
de papel.”

Jesus: “Por que sua casa de vidro está de pé?”

Eu: “Porque Você nos cobriu. Estávamos divinamente protegidos. Porém,
Senhor, existem cristãos e aqueles que procuram Você que são vítimas de
tornados todos os dias. Eles também não estão cobertos?”

Jesus: “Sim. Onde eles residiriam?”

Eu: “Aqui no céu”.

Jesus: “Sim, não é aqui que você quer estar?”

Eu: “Sim, claro.”

Jesus: “Então, a pior coisa aqui é a morte do crente na Terra ou a entrega
dessa pessoa na Terra Prometida do Céu?” Ele estava sorrindo.

Eu: “Claro, o paraíso é melhor.”

Jesus: “Então para mim é um ato de fé e, sem fé, é impossível me agradar,
certo?” Ele estava sorrindo.

Eu: “Então, este sonho é significativo agora?”

Jesus: “Disseram-te para voltar a alguns destes sonhos.”

Eu: “Tem outro do verão passado. Era cerca de dez camas e dez reis.”

Jesus: “Onde eu vi isso antes?” Ele estava sorrindo e rindo.

Eu: “Senhor, mas eu postei e ninguém viu nada de interessante.”
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Jesus: “Por isso você foi removido daquele lugar. Você não foi apreciado lá e
facilmente dispensado. Isso agora é passado. Veja o que fiz em seu nome.
Não criei um lugar seguro para você entre amigos para ajudá-la?

“Erin, há amigos aqui e em breve, amigos que têm grande instrução e
dons divinos. Eles ajudarão. Agora, eu nunca estou com pressa. O céu não
corre, só o homem corre porque o tempo passa”.

Eu: “Senhor, o tempo está se esgotando aqui. Perdoe-nos por estarmos em
alerta máximo. Eu sei que às vezes deixamos o medo reinar."

Jesus: “Espera, eu nunca disse que era errado estar preparado, estar alerta
e ser firme. Minha Palavra é clara sobre onde procurar seu redentor. O que
você deve fazer é preparar seu campo e plantar suas sementes. Pela fé,
então veja o que farei. Nunca há um 'se' concernente a Mim, apenas um
'quando'.”

Eu: “Preciso ter mais fé”.

Jesus: “Erin, o que você aprendeu sobre gafanhotos? Você tem me
perguntado sobre os gafanhotos descascadores.”

Eu: “Bem, digamos que preparei o meu campo, plantei a minha semente e
tenho plena fé que Tu providenciarás a chuva, o sol e o favor de uma boa
colheita. Bem, o inimigo odeia isso e pediu a Você para me testar, ou
peneirar, como trigo, como Pedro. Então vieram os gafanhotos.

“Para mim, tem sido muito semelhante ao padrão de Joel 1:4-7.
Primeiro, vêm os gafanhotos decapantes. Então, esses gafanhotos
enxameando vêm. Então, as provações me oprimem. Então, as equipes de
limpeza dos gafanhotos vêm e roubam as provisões restantes. Então, o
último grupo de gafanhotos vem e se enterra no solo e destrói minhas
raízes, tirando-me assim de minha fé.”

Jesus: “Você tem mantido um grande registro dos padrões de seus
problemas.”

Eu: “Ah, sim, há um padrão.”

Jesus: “Então vamos revisar isso. Os gafanhotos descascadores vêm e
devoram seu novo crescimento. Então os gafanhotos enxameando vêm e
destroem a tenra casca de seus galhos, expondo sua cobertura. Em seguida,
o próximo grupo vem até mesmo para destruir os galhos e tocos expostos.
Aí vem o último grupo e destrói suas raízes? Erin, você acabou de falar como
Joel."

Eu: “Senhor, sinto muito. Não tive a intenção de parecer sábio aos meus
próprios olhos. Eu apenas reconheço o padrão do inimigo em minha vida. Eu
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não tive a intenção de agir como uma autoridade como Você ou mesmo
Joel.”

Jesus: “Erin, eu não estava zombando de você. Fiquei espantado por você
ter crescido em tal compreensão dos gafanhotos, ou do inimigo, e dos
padrões das batalhas, mas falhou em uma área. Você sabe o que é isso?"

Eu: “Não entendo?”

Jesus: “Quem é o autor e consumador da sua fé?”

Eu: “Você. Sinto muito, Senhor.”

Jesus: “A tua ênfase está nos gafanhotos, não no Deus que os enviou.
Existem passagens bíblicas sobre como se humilhar, mas, mais importante,
sobre a fé. Sem fé é impossível me agradar.”

Eu: “Eu concentrei muita atenção no dano que a devastação causou, não por
que aconteceu ou o que Você faria para mostrar a Sua glória.”

Jesus: “Erin, isso é bom. As coisas vão piorar, entendeu? Até os cientistas
entendem isso. Então o que você vai fazer? Você se concentrará na perda ou
virá a Mim como o reconstrutor de sua fé? Os gafanhotos da Bíblia são
gafanhotos do deserto.

“Isso tem um duplo significado. Há muita sabedoria concedida a Joel
neste livro. Leia mais uma vez e você verá o que está por vir. Você também
Me verá. Eu te entregarei na terra do leite e do mel. Seu treinamento na
selva aqui está quase completo.

“O inimigo usaria a mensagem do gafanhoto como uma ferramenta
para destruí-lo, concentrando tudo no problema. Ele até cortaria você até o
âmago, pelas próprias raízes no processo, destruindo assim sua fé no final.

“Se você colocar seus olhos em Mim, seus pés ficarão firmes em solo
firme. Você estará em uma base sólida e uma base sólida. Você se lembra o
que um cume faz com um pesado arco de pedra?”

Eu: “Sim, a pedra angular é a lápide e mantém o arco no lugar.”

Jesus: “Veja, isso é bom. O que o inimigo usa para o mal, Deus usará para
Sua glória. Portanto, seu fundamento é a Palavra de Deus. Eu sou a pedra
angular de sua soleira, ou arco, e sua casa é seu corpo. O habitante da sua
casa é o Espírito Santo, a quem enviei e, sobre tudo isso, é Deus, o Pai do
céu.”

Eu: “Senhor, posso orar pelo Céu Aberto sobre a casa de todos?”

Jesus: “Esta é uma boa oração e eu farei isso. No entanto, sem fé para
acreditar, o Céu Aberto será apenas uma imagem em um cartão postal. Você
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não será capaz de receber de um Céu Aberto a menos que acredite que o
doador de boas dádivas reside no Trono e deseja dar a você o que você
pede. Você deve, sem dúvida, acreditar que irá recebê-lo, entendeu?”

Eu: “Acho que sim.”

Jesus: “Quando você recebe dons pela fé, você não deve se concentrar em
si mesmo, mas em Mim e no milagre. Se você se concentrar na sua
grandeza para realizá-los, perderá a autoridade que Me deu para
administrá-los a outras pessoas. Você deve se humilhar, receber e
permanecer humilde com autoridade sob a liderança do Espírito Santo.

“Vocês não devem mais estar cônscios de si mesmos, mas um vaso
disposto a ser preenchido com a glória de Deus. Sua própria glória não pode
habitar com Deus. As pessoas tentarão glorificá-lo, mas você permanecerá
apenas se rendendo ao Espírito Santo em todas as coisas, entendeu?

“Não aja por sua própria autoridade pela fé em si mesmo, pois você
não é Deus, mas aja pela fé que eu sou o doador de boas dádivas. Sem fé é
impossível agradar a Deus.”

Eu: “Senhor, acabaste de dizer isso três vezes. Estou sem fé?”

Jesus: “O teste da fé, uma vida de fé, é a perseverança paciente. Fé é
perseverar contra todos os obstáculos e, a despeito de vocês, correr a boa
corrida para Mim. Erin, sim, estou na linha de chegada, mas também
comecei com você ao tocar os shofares e corri bem ao seu lado durante isso.
Eu até pulei na frente e recebi você na linha de chegada.”

Eu: “Às vezes acho que Você me deixou para fazer a corrida sozinho. Eu sei
que você estava no fim de tudo, mas não achei que estivesse perto de mim."

Jesus: “Erin, onde estão as Escrituras que você estudou? Veja, este é o
melhor inimigo na corrida. Quantos espias foram enviados para a terra de
Canaã?”

Eu: "Doze, certo?"

Jesus: “Sim, dez voltaram com um relatório ruim, esquecendo
completamente todos os milagres que testemunharam Deus realizar em sua
jornada do Egito. Eles testemunharam isso em primeira mão, então os dez
não tiveram acesso à Terra Prometida e suas ações forçaram os israelitas a
vagar no deserto um ano por dia.

“Os espias ficaram muitos dias na terra e irritaram a Deus. Pense
nisso, eles foram libertos da escravidão no Egito, eles viram a mão poderosa
de Deus trabalhando contra o Faraó, eles beberam água de uma fonte que
veio de uma rocha e comeram a comida dos anjos do céu.
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“Para confortá-los no deserto, eles viram uma coluna de nuvem de dia
e de fogo à noite, mas esses milagres não eram suficientes. Esses são
milagres do favor de Deus, mas eles se perguntavam se Deus era poderoso
o suficiente para libertá-los de alguns gigantes na Terra Prometida. Anos
depois, ainda menino, Davi derrotou o gigante filisteu com uma pedra lisa.
Este era o inimigo mostrando a eles como se concentrar no que é ruim.

“Caleb e Josué agradaram a Deus. Seu relatório da Terra Prometida foi
bom. Em vez de reclamar e resmungar, eles se concentraram na gratidão ao
Senhor. Deus, que cuida de Seus filhos, ama suas almas e é seu criador; o
autor e finalizador.

“Os dez eram gafanhotos. Dez homens derrubaram o povo com suas
palavras de maldição, mas o Senhor não se esqueceu de Josué e Calebe e
eles receberam sua recompensa. Sua gratidão e fé em Deus para cumprir
Sua Palavra e entregá-los à Terra Prometida foi suficiente para sustentá-los
enquanto corriam.

"Agora, onde você está, Erin?"

Eu: “Você estava me mostrando a Terra Prometida. Meu espírito está
começando a me preparar para a separação ou para sair daqui e voltar para
o Lar. Sei que a linha de chegada é em breve e sei que Você está aí para me
receber. Perdoe-me, Senhor, por não reconhecê-lo quando eu estava
correndo esta corrida sobrenatural.”

Jesus: “Isso é sabedoria. Primeiro, quem tornou seu corpo capaz? Em
segundo lugar, quem lhe deu a habilidade de mergulhar para a escada?
Terceiro, quem lhe deu a sabedoria de permanecer aqui em Mim para
terminar uma corrida forte, mesmo quando você teve permissão para
parar?"

Eu: “Perdoe-me, Senhor. Eu sou culpado disso.”

Jesus: “Erin, não era para te condenar, mas apenas para te lembrar do teu
foco. Foi mostrado seu lugar a você. Disseram que você termina forte.
Agora, cerque-se de gente como Josué e Calebe. Deixe os dez gafanhotos e
seu grupo vagarem por mais quarenta meses. Você não pode fazer nada por
eles, neste ponto, exceto orar e acreditar que Deus fará todas as coisas para
Sua glória, não a deles.

“Você ficará muito distante quando eles perceberem que seu papel na
corrida traz consequências. Deixe-os conduzir ao seu próprio entendimento.
Deixe-os seguir sua própria versão de Mim e Minhas habilidades. Deixe que
eles tenham apenas o que eles têm fé.
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"Mas você deve colocar seu foco em Mim quando os problemas
surgirem, reconhecer Quem corre com você e quem mora em você. Você
deve reconhecer o Espírito Santo e quem o recebe. Seja abençoado e tenha
conforto. Tenha fé. Você não foi informado de que você termina forte?"

Eu: “Senhor, como é significativo o sonho dos sete tornados? Você disse que
estamos bem no meio disso. O que isto significa?"

Jesus: “Há coisas que estão para acontecer, Erin, e algumas já
aconteceram. Agora, volte a vários de seus sonhos. Olhe para esses sonhos
novamente e examine-os. Eles têm um grande significado agora. Você
sempre se perguntou, na época, o que isso significava. Agora, isso fará
sentido. Lembre-se, é preciso a glória de Deus para ocultar um assunto e a
honra dos reis para investigá-lo.”

Eu: “Mas, Senhor, são tantos os sonhos. Tenho muitos sonhos
tempestuosos, mas pensei que fossem pessoais?”

Jesus: "Você se lembra do seu sinal pessoal para quando você vai ter
problemas?"

Eu: “Você quer dizer guerra ou trauma pessoal? Sim, você sempre me envia
um sonho épico de tempestade antes de problemas pessoais, como uma
morte ou perda. Isso sempre foi sete dias antes do problema, eu acredito.”

Jesus: “Não, Erin, nem sempre. Às vezes, você tem sonhos de tempestade
com três dias de antecedência. Agora, saiba que há um padrão que está
chegando. Isso sempre também está nas Escrituras. Isso não é para
assustá-lo, mas prepará-lo para o que está por vir. Você já foi avisado sobre
isso há algum tempo. Essas coisas devem ocorrer. Esses são sinais nas
Escrituras. Esses eventos foram previstos desde o início. Erin, você também
sonhou com terremotos.”

Eu: “Jesus, por que não apenas me diz o que está por vir, Senhor, para que
possamos saber o que esperar?”

Jesus: “Erin, os sonhos de sete tornados são muito claros. As escrituras
mostram o que precisa acontecer primeiro.”

Eu: “Então, devemos procurar sete tornados antes de Você vir, Senhor?”

Jesus: “Erin, onde diz que virei das nuvens?”

Eu: “Senhor, presumi que estaríamos olhando para o céu enquanto Você
vem nas nuvens”.

Jesus: “Erin, você parece ansiosa agora. Por favor, tenha ânimo e coragem.
Olhe a sua volta. Tudo está em parábola agora. Tudo isso aponta para o Meu
retorno, lembra?”

13



Eu: “Senhor, pareces irritado comigo. Você estava sorrindo. Agora, eu tenho
te incomodado.”

Jesus: “Não, Erin, mas não posso lhe revelar os detalhes. Você mesmo disse
que sempre se consolou com os sinais. Você se consola em saber que
Minhas Palavras são verdadeiras e que sou justo e justo. Então, se eu sou
essas coisas e sou o amante da sua alma e do seu Noivo, então isso faria de
você uma Noiva, correto? Se você é a noiva, então você está preparado para
mim?”

Eu: “Oh, espero que sim. Eu penso que sim?"

Ele estava sorrindo novamente e rindo.

Jesus: “Lembre-se, Erin, de que um coração de sincero arrependimento
remove o poder do inimigo sobre você. Quando você fala a verdade, o
inimigo não tem armas para formar contra você. Você aprendeu muitas
coisas. Você está melhor hoje do que há um ano?”

Eu: “Oh, sim. Hoje foi o dia exato, há um ano, em que fui esmagado. Achei
que minha vida tivesse acabado, mas veja o que Você fez. Estou muito
agradecido.”

Eu caí de joelhos e curvei-me diante dele. Ele se levantou, me colocou
de pé e me abraçou.

Jesus: “Erin, muito em breve você verá o quanto eu te amo. Está além da
medida. Eu tenho muito esperado por todos vocês. Está muito além do que
você viu ou imaginou. Lembre-se, o que os gafanhotos roubaram, eu
restaurarei totalmente. Você terá alegria eterna.

“Todas as lágrimas serão enxugadas e você se banhará no Rio da Vida.
Seu corpo não estará mais morrendo e você será restaurado. Você correrá
mais rápido do que nunca e seus pés nunca tocarão o chão. Você verá coisas
que serão tão incríveis que, quando olhar para o lugar de onde você veio,
ficará aliviado por ser removido.

“Você vai cantar como um anjo e seu rosto vai brilhar como o sol. Você
verá seus amigos e celebrará seu novo Lar. Você terá muito mais surpresas
das quais nem mesmo Paulo se sentiu confortável em falar. Até você viu
coisas que guardou para si mesmo por um bom motivo.

“É por isso que você está cansado. Você vê a linha de chegada. Você
vê os eventos em Mateus. Você entende Joel. Você vê os padrões dos dez e
reconhece a estação. Foi-lhe mostrado que o calendário foi alterado e que as
coisas nem sempre são o que parecem.
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“Agora, conforme você lê as Escrituras e, como em nenhuma outra vez
antes, a Palavra do Senhor será profunda com significado e verdade mais
profundos. Isso é um milagre. Você esteve dormindo até agora e em breve
estará Comigo aqui. Você não precisará mais se agarrar a essa rocha, mas
se sentará sobre ela e se lembrará de nossos momentos juntos em
comunhão íntima.

"Erin, aqueles que optaram por não Me ver nestes seus sonhos nunca
realmente Me viram para começar. Isso não é mais sua preocupação. Você
pagou o preço e viveu de acordo com Minha Vontade Perfeita. Às vezes, tem
sido comovente e mais vezes do que não.

"No entanto, agora você descanse Comigo e você se tornou Meu amigo
e Minha Noiva. Sei que esta vida não tem sido fácil e você não viu tudo o
que esperava aqui, mas posso dizer-lhe que há algo tão espetacular
esperando por você no Céu.

“Você mora perto do Meu Altar, você está sob Minhas asas e, lá, você
terá um Lar e descanso. Lá, você encontrará paz, alegria e amor eternos. Eu
amo Você."

A visão acabou.

Lágrimas, não tenho nada a dizer, apenas lágrimas. Jesus está chegando.
Prepare-se.

Amor e bênçãos ... SparrowCloud9 ... Erin
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