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089 - Padrões, Obstáculos e Obediência

Recebido no domingo, 6 de outubro de 2013

(Anteriormente conhecido como Céu 15)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo o que tenho. Obrigado
por meus filhos, meus amigos e entes queridos. Obrigado por minhas
provações e transformação. Você me mudou para sempre para melhor. Eu
vivo e respiro Suas Palavras divinas.

Amo-te, Senhor, de todo o coração. Embora eu esteja em um corpo
moribundo, não amo meu trabalho, não tenho uma casa própria e estou
sempre a um contracheque de problemas. Eu sei que você está aqui comigo
e você não vai me deixar ir.

Mesmo que eu não experimente o que a maioria dá como certo, posso
descansar sabendo que Você preparou um Lar para mim. Certamente não
sou o Rei Davi, Senhor, mas estou agradecido a Ti como ele era.

Senhor, apego-me às Tuas promessas de que preparaste uma Casa
para mim e para os meus filhos, para que possamos estar seguros perto do
Teu altar.

Senhor, eu amo 2 Samuel 7:1-29 e choro todas as vezes. Você não
atendeu ao pedido de Davi de maneira esperada, mas, em vez disso, o fez
de uma maneira muito mais ampla. David estava agradecido, Senhor, e eu
sou muito grato. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Hoje tenho 25 anos. Ele me cumprimenta no Portal e eu
imediatamente caí de joelhos em agradecimento quando eu vejo Ele lá.

Eu: “Oh Senhor, eu te amo muito. Você é meu Marido mais incrível, Pai e
Deus. Sou eternamente abençoado pelo Seu amor e sou muito grato a Você
pelo Seu amor por mim. Como posso te agradecer?”

Jesus: “Erin, você acabou de fazer.”

Ele me levantou de joelhos e me abraçou.
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Eu: “Senhor, não quero me gabar, mas nunca passei por um momento como
este. Eu pensei que você tinha me deixado."

Jesus: “Por que você acha isso?”

Eu: “Porque cresci esperando que o pior acontecesse.”

Jesus: “Sim, mas agora você é uma mulher adulta. Você não pode olhar
para trás e ficar chateado com o caminho que lhe foi permitido viajar.”

Eu: “Você tem razão. Costumo fazer isso. Meu passado se torna uma parte
de mim.”

Jesus: “Erin, as provações fazem parte da história e são uma história. Você
deve aprender com essas provações. As provas são um tipo de treinamento
como luta de boxe. Não deixe as provações, nem as más lembranças delas,
mantêm elas congeladas.”

Eu: “Acho que tenho feito isso de vez em quando.”

Jesus: “Quando você teve sua primeira experiência diante de Mim em
novembro de 2004, você se lembra do que eu lhe disse?”

Eu: “Sim. Você me levou para uma área que eu não reconheci. Eu não pude
te ver, mas reconheci a voz de Deus. Eu estava no hospital na época. Meu
coração parou por apenas alguns segundos do tempo da Terra, mas Você me
levou ao céu por alguns segundos e fez com que parecesse algumas horas.”

Jesus: “Você entende o que foi dito a você e o momento em que isso
aconteceu?”

Eu: “Eu tinha acabado de descobrir algo tão chocante que estava quebrado.
Meu coração estava tão partido. Eu estava entorpecido. Meu foco então foi
olhar para trás para encontrar as pistas que estavam realmente escondidas
à vista de todos o tempo todo. Eu estava furioso por ter estado tão alheio
aos sinais.”

Jesus: “Sim, mas você se lembra do que eu te dizia? Olhe para trás agora e
veja o que aconteceu durante esta primeira visita Comigo.”

Eu: “Durante esse tempo; Acordei em uma cidade que não conhecia. Eu
estava hospedado em um pequeno quarto de hotel acima de um teatro.
Minha janela ficava logo acima do Marquee, que é uma placa piscando para
um teatro. Eu tinha uma pequena bagagem que continha tudo o que eu
possuía. Era cerca de 3:00 da manhã.”

Enquanto isso, Jesus pegou minha mão e me levou até a árvore com
os frutos. Ele pegou duas frutas. Ele se sentou ao meu lado enquanto eu
contava a história e me entregou uma fruta.
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Eu: “Comecei a empacotar meus pertences no escuro enquanto as luzes da
cidade piscavam do lado de fora da minha janela. Terminei de arrumar as
malas, olhei para trás enquanto saía pela porta, vasculhando uma última vez
para ver se havia esquecido alguma coisa e depois fui embora. Saí para a
rua.

“Tinha acabado de chover. Havia sons e nenhum sinal de vida. A
cidade estava dormindo. Comecei a puxar minha bagagem sobre rodas pela
calçada à esquerda da rua. Fui por algum tempo e caminhei fora da cidade
até o sopé de uma montanha.

“Na minha frente havia uma porta externa com uma lua e uma estrela.
A maçaneta estava do lado esquerdo e a porta se abriu; não dentro. À
minha direita, havia um quadro de avisos florestal com pedaços de papel.
Não me lembro do que nenhum deles disse.”

Jesus: “Erin, como você se lembra, olhe o papel do centro. Ao reviver isso
em detalhes, análise o Livro Verde.”

Eu: “Procurei e o papel estava escrito. A escrita dizia: 'Passe por esta porta
e você será transformado para sempre.'

”Comecei a chorar. "Senhor, eu não tinha visto isso antes."

Jesus: “Erin, você viu, optou por não se lembrar. Agora vá em frente,
conte-me o resto.”

Eu: “Hesitei na porta. Pensei: 'se eu passasse por isso, nunca mais veria
meus filhos'.

Então ouvi Sua voz dizer: “Abra, Erin”. Então eu abri.

“O amanhecer estava começando a nascer. Sentia o cheiro de grama
molhada e pinheiros. Havia uma camada de névoa e nuvens acima de mim
como um guarda-chuva. Estava ficando mais claro e deviam ser cerca de 5h
da manhã.

“Quando entrei pela porta da floresta, parei na base de uma montanha
íngreme. Havia um caminho diante de mim com cerca de um metro de
largura. Estava forrado de grama verde em ambos os lados. O caminho tinha
uma poeira bronzeada. Era um grão fino, como nada que eu já tivesse visto.

“O caminho em pó foi marcado com um padrão geométrico tão
intrincado que seria uma improbabilidade física que qualquer humano
pudesse até mesmo fazer um selo em relevo para criar esse padrão. Eu olhei
para ele e então olhei para os meus pés.

“Eu estava usando sapatos pouco práticos; salto alto para ser mais
exato. Eu ainda estava carregando essa bagagem com rodinhas. Eu estava

3



com medo de bagunçar esse padrão se eu andasse nele. Na verdade, eu
sabia que iria.”

Jesus: “Então o que aconteceu? Vá em frente."

Eu: “Eu ouvi Você dizer, 'Erin, suba.' Então comecei a lutar comigo mesmo.

Eu coloquei meu pé direito no chão, depois o esquerdo e então
comecei a subir este caminho. Eu ainda estava carregando essa bagagem
com rodinhas. Em algum momento, soltei a bagagem. Não me lembro
quando deixei a bagagem ir, mas estava se tornando muito pesada.

“Enquanto eu subia por este caminho, a cobertura de nuvens estava se
movendo na mesma velocidade que eu, então eu nunca parecia estar
ganhando nada com essa subida. Comecei a olhar por cima do ombro direito
para ver o quão longe havia chegado.

“Então ouvi Sua voz dizer: 'Erin, não olhe para trás para ver o quão
longe você chegou.' Então pensei na esposa de Lot se transformando em
uma estátua de sal e continuei a escalar. Então eu disse: 'Mas não consigo
ver para onde estou indo. Estou destruindo o padrão com meus pés.'

“Então ouvi Você dizer: 'Erin, às vezes você precisa mudar os padrões
para chegar aonde está indo. Não olhe para trás para ver de onde você veio
e Me permita carregá-lo. Você deve confiar em Mim para carregá-lo.'

“Imediatamente, acordei no hospital. Havia toda uma nova equipe
trabalhando em mim para trazer meu coração de volta. Eles estavam tão
felizes por eu estar vivo. É isso, Senhor.”

Jesus: “Bem, isso foi só o começo.”

Eu: “Senhor, olhar para trás, para o que aconteceu comigo e com meus
filhos, é muito doloroso. Não devo olhar para trás, lembra?”

Jesus: “Erin, estou apontando algumas coisas para te encorajar. Você
estava sendo preparado com antecedência. Você foi avisado de que esta
jornada seria difícil. Você teve escolhas ao longo do caminho.”

Eu: “Senhor, nem sempre fui obediente a Ti. Eu não te dei todos os meus
problemas. Eu guardei alguns.”

Jesus: “As pessoas lidam com seus problemas independentemente. Você fez
isso porque não confiou em Mim naquela época. Você estava passando por
problemas e viu seus inimigos serem recompensados   com um padrão
terreno. Você foi ensinado a controlar seu destino. Como isso funcionou para
você?”

Eu: “Senhor, sabe… não muito bem. Não houve casos de vida como
exemplos de como superar esta grande calamidade. Fiquei com raiva de
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Você e senti que Você me abandonou. Eu senti que Você me deixou em
meus problemas. Você não me carregou.”

Jesus: “Eu disse: 'Permita-me carregá-la?'”

Eu: “Sim, Senhor, você fez.”

Jesus: “Você nunca me solta e Me deixa carregá-lo. Erin, as provações são
como desvios em seu caminho que o inimigo cria. Ele pede às Cortes
Celestiais por seus problemas. Ele apresenta seu caso. O ferreiro pede e
então Deus decide os limites e regras.

“Uma vez definido, o ferreiro deve obedecer ao perímetro de testes
estabelecido por Deus. O inimigo então sai com barreiras que dizem,
'Estrada fechada à frente - desvio!', 'Melhor rota por aqui', ou 'vista
panorâmica à frente', etc., entendeu?

“O ferreiro cria distrações em seu caminho. Agora, quando isso ocorre
e parece atraente ou estranhamente fora do lugar, deve-se parar e orar.

“Você deve cair de joelhos e dizer: 'Senhor, Deus, por favor,
mostre-me sinais de que isto vem de Você. Se devo viajar por este caminho,
deve ser para o meu próprio bem.'”

Eu:“ Então, por favor, ajude-me aqui. É melhor seguir o curso do inimigo ou
o seu, Senhor?”

Jesus: “Você deve pedir clareza. Talvez seja a vontade de Deus para a prova
enquanto você está sendo refinado como ouro ou prata na fornalha. Isso
pode ser bom, mas um curso mais longo.”

Eu: “Então, se tivesse visto esses obstáculos e soubesse que eram desvios e
armadilhas, poderia ter alterado o meu andar?”

Jesus: “Sim e não, mas esta é a diferença; agora você conhece Minha voz.
Você reconhece Minha voz como Alguém que o chama no deserto. Eu sou o
bom pastor e minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu digo: “Este é o caminho;
andar nele, entendeu?"

Eu: “Senhor, tens razão. Eu não sabia que era Você então. Achei que fosse
um anjo ou mesmo um parente morto."

Jesus: "Você não sabia a quem procurar."

Eu: "Por que não pôde ter sido mais claro? Por que simplesmente não
aparece para mim? Eu não pude te ver. Onde Você estava, Senhor?"

Jesus: "Erin, sério? Eu estava bem acima de Você, na nuvem movendo-se
Contigo enquanto Você caminhava."
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Eu: "Oh, esta era uma nuvem de glória."

Jesus: Ele estava rindo.

"Sim, Erin. Por que não Me permitiste te carregar?"

Eu: "Senhor, Tu eras uma voz em uma nuvem para mim e não tinhas
braços.

"Eu estava rindo quando disse isso. Ele estava rugindo de tanto rir...

Jesus: "Tenho prazer em ti. Venha, eu tenho mais para mostrar a você."

Ele se levantou e pegou minha mão. Ele a apertou suavemente e
estávamos imediatamente caminhando no Jardim de Deus novamente.
Estávamos caminhando em pastagens verdes perfeitamente cuidadas. O
mais próximo na Terra seria como um campo de golfe, mas aperfeiçoado.

Havia lindas flores no pasto que se curvavam quando Jesus passava.
Pensando bem, até a grama em que estávamos andando curvou-se.

Eu: "Senhor, este é o pasto mais bonito que já tenho visto na minha vida. É
de tirar o fôlego."

Ele sorriu e parecia tão contente. Ele apontou para uma clareira perto
de algumas árvores. As árvores estavam em lindas cores de outono. Eu vi
cores que não reconheci, mas outras eu reconheci. Eu reconheci as cores
roxa, vermelha, ouro, laranja, bronze metálico e ouro.

Abaixo de uma das árvores estava uma família de veados. Havia um
veado grande; um veado perfeito com uma costela de 20 pontas facilmente.
Em comparação, um cervo de oito pontas seria excepcional na Terra.

Nunca tinha visto um animal tão majestoso. Sua composição muscular
era incrível. Ao lado do cervo havia uma bela corça. A corça era totalmente
igual ao cervo e feita dele. Ela parecia humilde e recatada, mas muito forte.

Entre os dois era um pequeno cervo. Fiquei surpreso, pois pensei que
os cervos nasceram na primavera. Bem, este era o paraíso, então tenho
certeza de que não importa a estação. Quando nos viramos para olhar, todos
os cervos se curvaram de frente para Jesus. Isso trouxe lágrimas aos meus
olhos.

Parecíamos andar muito tempo neste pasto lindo. À nossa frente havia
uma série de montanhas, um belo vale e um rio que o atravessava. Jesus
agarrou minha mão, apertou e ficamos na margem desse rio.

O Rio da Vida neste ponto era rápido. Estava furioso. Com o canto do
olho, vi Jesus agitando o rio para fazer isso. Olhei em volta e reconheci este
lugar de um sonho. Para ser exato, o sonho era 2003. Tínhamos acabado de
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nos mudar da cidade de Portland para a cidade de Bend por uma nova oferta
de trabalho.

Eu estava animado, mas muito doente. Eu descobri que tinha uma
condição que estava me deixando anêmica. Eu estava perigosamente
exausto. Eu estava tão fraco que mal conseguia andar um metro e oitenta
sem sentar para descansar. Eu não tinha cor no meu rosto.

Adormeci uma noite quando estava em Bend. Naquela época, em
2003, quando tive este sonho, minha filha de dois anos e meu filho de
quatro anos estavam dormindo em seus quartos.

Meu sonho de 2003 ...

Estava em um parque com mesas de piquenique em um belo porto
com barcos de todos os tipos. Trouxe um piquenique para mim e meus três
filhos. Havia gente por toda parte. As famílias estavam por toda parte
aproveitando o dia.

Uma tempestade sinistra começou a soprar. O céu escureceu e o vento
começou a soprar. De repente, ouvi gritos de demônios enormes pisoteando
a multidão e devorando as pessoas. Os demônios tinham pelo menos 2,5
metros de altura e eram musculosos.

Juntei meus filhos e comecei a correr. Eu carreguei dois e meu filho
mais velho segurou minha camisa. De repente, no ouvido direito, senti um
hálito quente. Senti um fedor de animal em decomposição, enxofre e
excremento humano misturados. Em meu ouvido, ouvi essa entidade falar
comigo.

Entidade maligna: "Ooooh, eu adoraria devorar você e seus filhos,
mas não tenho permissão. Eu só gostaria de comer sua orelha e pelo menos
fazer você sangrar, mas não posso. Você tem sorte. Apenas sei, estarei
sempre aqui esperando por essa oportunidade e, se eu conseguir, você é
meu; e seus filhos também."

Imediatamente disse aos meus filhos para não ouvirem. Seus olhos já
estavam cobertos porque a cena aqui era horrível. Eu olhei para trás e esta
entidade maligna sumiu e, parada ali, estava algo tão grande e horrível. Foi
o próprio Satanás. Jamais esquecerei o olhar que ele me deu. Corri rápido e
o que pareceu uma eternidade.

Várias famílias escaparam. Muitos haviam escorrido. Lá, ao longe,
havia um grande salão de banquetes branco. Havia um sinal que dizia:
'Ajuda divina aqui!'
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Meus filhos queriam parar, então entramos no corredor. Havia uma
grande mesa posta diante de nós e tinha a comida mais incrível. Tudo que
você poderia imaginar estava lá para comer. Parecia quase perfeito demais.
Como eu ainda os estava segurando durante a nossa fuga, meus dois filhos
mais novos saíram de meus braços e começaram a correr para a mesa.

Só então, percebi que o teto tinha mofo; mofo preto. Então olhei ao
meu redor e as pessoas não pareciam bem. Gritei e rapidamente reuni meus
três filhos, dizendo-lhes que a comida estava envenenada.

Enquanto corríamos para a saída, algumas pessoas tentaram nos parar
para nos avisar que não haveria mais comida e que aquela seria a única
ajuda. Nesse ponto, todos os meus filhos estavam chorando. Corri e corri,
novamente pelo que pareceram horas. Quando finalmente parei de correr,
mal conseguia ver mais ninguém perto de nós.

Então chegamos a este rio veloz e violento. Tivemos que atravessar o
rio, mas era até o peito. O céu estava escurecendo e realmente
precisávamos descansar; Eu precisava descansar. Comecei a desabar e a
chorar na margem do rio. Finalmente, clamei em angústia a Jesus para nos
ajudar.

Jesus: “Erin, você acabou de revisar todo o seu sonho. Você sabe por quê?"

Eu: "Não, Senhor, exceto, eu reconheço este lugar. Eu reconheço este local
exatamente. ” Comecei a chorar. “Senhor, eu estava com tanto medo.”

Jesus: “Sim, mas você se lembra no sonho o que aconteceu? Eu carreguei
você e seus filhos com segurança através deste rio. O que aconteceu a
seguir?"

Eu: Eu estava em lágrimas. "Senhor, Você pegou minha mão e pegou meus
filhos em Seus braços. Caminhamos por quilômetros e quilômetros. Você nos
alimentou e nos protegeu. Você fez meus filhos sorrirem. Eventualmente,
Você nos levou a uma curva do rio.

“Havia uma bela campina com uma rocha. Você sentou lá e falou
conosco sobre como poucos conseguiram, mas nós conseguimos. Enquanto
Você se sentava e falava, pouco a pouco, mais pessoas iam chegando para
ouvi-lo."

Jesus: "Erin, você reconhece este lugar?"

Eu: "Não, Senhor."

Jesus:" Certamente que. Olha."

Só então vi o rio, a pedra, o pasto e a árvore. Vi o mirante ao longe. Vi
lindos vinhedos. Vi a área do Portal.
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Eu: Chorando. "Senhor, quando eu subi a Ti, eu vou a Ti no Jardim de
Deus?"

Jesus: "Sim. Você fez dez anos atrás em seus sonhos também. Passaram-se
três anos depois que você foi chamado à montanha para ver Elias e Enoque,
lembra? Isso foi no ano 2000."

Eu: "Senhor, eu não poderia imaginar que isso fosse tão divinamente
orquestrado!"

Jesus: "Um dia, você vai e tudo isso vai fazer sentido. Agora olhe para o
furioso Rio da Vida. Devo levá-lo através disso ou você deve tentar entrar
por conta própria?"

Eu: Com lágrimas pesadas. "Oh não, Senhor. Você, Senhor, só você pode me
carregar. Eu não posso tentar isso. Eu confio em Você."

Jesus: "Muito bem, Erin. Você cresceu muito. Eu o recompenso com
sabedoria como em 2 Samuel 7:1-29. Vou construir uma casa para você.
Sua caminhada tem sido diferente da de Davi, mas, mesmo assim, uma
excelente jornada."

Eu: "Senhor, parece que Você está encerrando isso, quase como se tudo isso
estivesse prestes a acabar?"

Jesus: "Não, Erin, você acabou de atingir um marco de confiança;
obediência e confiança ao enfrentar seus desvios. Agora vou removê-los. Eu
vou te dar descanso de seus inimigos. Eles seguiram seu curso."

Eu: "Senhor, então Tu vais remover esses obstáculos finais para mim?"

Jesus: "Sim. Como eu disse, assim será."

Eu: "Oh, obrigado, obrigado."

Jesus: "Erin, agora encontre alegria. Eu vou entregar você e seus filhos.
Agora encontre alegria."

Eu: "Mas, Senhor, você não vem logo?"

Jesus: "Erin, quer eu vá por você agora ou em outra hora, você deve
obedecer. Você deve brilhar e ser obediente. Você deve amar e encontrar
paz. Isso é cura."

Eu: "Senhor, é isso o fim dos sonhos?"

Jesus: "Espere, eu disse que eram? Não, creio que acabei de lhe dar as
respostas para algumas perguntas que você tinha. Você aprendeu algo
hoje?"
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Eu: "Oh, sim, Senhor, eu aprendi. Aprendi muitas coisas."

Jesus: "Portanto, isto é sabedoria. A sabedoria é comprovada por suas
ações. Ganhe sabedoria e seja obediente. Aprenda a reconhecer os padrões
e esquemas do inimigo. Pergunte o que posso estar chamando você para
fazer aqui. Venha a Mim em seus bons e maus momentos.

“Abaixe seus fardos, junto com suas perguntas e preocupações.
Aprenda a ouvir minha voz. Esta é a voz da verdade. O Espírito Santo em
você é seu conselheiro divino e aliado; usa isto.

“Ore sem cessar e deixe a Palavra da verdade, a Palavra de Deus,
guiá-lo em sua jornada. A Bíblia é a sua lâmpada e o Espírito Santo é o seu
guia, entendeu? Isso é sabedoria. Eu te amo, Erin."

Eu: "Eu te amo, Senhor."

O sonho acabou.
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