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115 - O Relógio de Deus e o Olival

Recebido no domingo, 6 de abril de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 41)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por meus filhos, por sua boa saúde, por
seus corações perguntarem e se perguntarem sobre Você e por sua família e
amigos. Por favor, Senhor, abençoe-os abundantemente, responda suas
orações e cure seus corações.

Senhor, tenho lutado recentemente com tudo o que o Senhor me
mostrou. Eu sei que Você está vindo e caiu como se estivesse de fato
mesmo na porta, mas exatamente quando eu ainda não sei.

Já tenho sonhos muito sombrios há três semanas e até mais. Eu sei
que há instruções nesses sonhos sombrios, mas esses sonhos com certeza
me afetaram esta semana. Na verdade, o técnico em marcapasso que visitei
recentemente chamou de taquicardia, porque eu tinha tantos batimentos
cardíacos que parecia que estava pulando sem parar.

Como resultado desses saltos cardíacos e sonhos sombrios, estive
cansado durante toda a semana, mas não tive tempo para descansar
totalmente ou me recuperar. Por favor, Senhor, conceda-me resiliência
especial para continuar neste novo caminho que Você está me levando, mas,
por favor, também me permita ter alguns vislumbres do Céu a fim de
contrastar com a escuridão.

Sinto como se o inimigo tivesse me afastado de Você, mas sei que
Você também permitiu isso. Por favor, Senhor, abra caminho quando parece
não haver caminho. Eu te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje eu estava deitado na grama macia e minha bochecha estava
descansando na bela grama verde macia. Eu me sentei e percebi que estava
no olival de Deus. Eu olhei para a minha esquerda e lá estava a Mansão de
Jesus no alto da montanha à minha esquerda. Eu ri e falei em voz alta com
ele.
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Eu: “Senhor, onde estás? Você está aqui?

Fui recebido com nada além de silêncio enquanto me encostei na base
desta oliveira e olhei para cima. Nunca considerei a oliveira muito bonita
porque, na Terra, são baixas, atarracadas e retorcidas.

No entanto, aqui no Céu, a oliveira, em vez disso, tem um 'toque
bonito'. As folhas são prateadas de um lado e verdes do outro. As azeitonas
desta árvore em particular estavam perfeitamente maduras e consistiam em
muitas cores diferentes.

Algumas das azeitonas eram cor de vinho, outras roxas e outras
verdes. No entanto, cada azeitona parecia ter uma pincelada dourada de
tinta metálica. Quando olhei em volta, pude ver que este bosque era
simplesmente lindo e os cheiros aqui pareciam ter uma memória distante
familiar também, mas eu simplesmente não conseguia me lembrar do que
quer que essa memória pudesse ter sido.

Eu olhei de volta para a Mansão de Deus e esperei que Ele saísse, mas
eu ainda não vi Ele em lugar nenhum. Comecei a ficar sonolento ao ouvir
alguns passarinhos voando de árvore em árvore. A música deles parecia
familiar e eu estava tentando me lembrar quando comecei a rir tanto.

Eu ri quando percebi que os pássaros cantavam 'Quando os santos vão
marchar'. Sério, Senhor, Você não é apenas incrivelmente sábio, mas
também incrivelmente engraçado. Enquanto ouvia, tive dificuldade em
lembrar a letra, mas eu sabia que esses passarinhos tinham a letra
completamente definida.

Quando descansei minha cabeça na grama macia e olhei para cima,
pude ver que o sol estava brilhando através de uma bela névoa. Também
pude ver pequenos arco-íris reluzentes ao redor de cada uma das azeitonas
nos galhos. Eu ri, pois parecia que o interior metálico de cada azeitona deve
de alguma forma refletir o sol com tanta intensidade que cada uma delas
criou um pequeno arco-íris.

Isso tudo era tão bonito e, quando deitei lá, meus olhos ficaram
pesados. Quando eu estava quase dormindo, um coelho veio me examinar.
Quando olhei para o meu lado, vi que, de fato, um pequeno coelhinho se
aproximou e se aninhou na grama bem próximo ao meu pescoço. Eu amo
coelhinhos gordinhos e este agora estava se aninhando para tirar uma
soneca.

Eu: Rindo. "Senhor, você me trouxe aqui hoje para tirar uma soneca?"
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Meus olhos ainda estavam abertos enquanto a música continuava
passando pela minha cabeça. Por apenas um momento eu adormeci, mas fui
acordado pelos bigodes do coelho fazendo cócegas em meu nariz.

Eu: Rindo. “Bem, eu acho que dormir não era o plano. Senhor, quais são as
palavras dessa música de novo?"

Quando eu perguntei isso, a letra da música foi baixada
instantaneamente:

'Estamos viajando nas pegadas daqueles que já se foram e todos nós
estaremos reunidos em uma nova costa iluminada pelo sol. Oh, quando os
santos forem marchando, oh quando os santos forem marchando, Senhor,
eu quero estar naquele número quando os santos forem marchando.

'E quando o sol se recusa a brilhar e quando o sol se recusa a brilhar,
eu quero estar naquele número quando o sol se recusa a brilhar.

- E quando a lua ficar vermelha de sangue e quando a lua ficar
vermelha de sangue, quero estar nesse número quando a lua ficar vermelha
de sangue.

'Oh, quando a trombeta soar seu chamado, oh quando a trombeta soar
seu chamado, Senhor, eu quero estar naquele número quando a trombeta
soar seu chamado.

'Alguns dizem que este mundo de problemas é o único de que
precisamos, mas estou esperando pela manhã em que o Novo Mundo será
revelado.

'Oh, quando o novo mundo for revelado, oh quando o novo mundo for
revelado, Senhor, eu quero estar nesse número quando o Novo Mundo for
revelado.

'Oh, quando os santos marcharem, oh, quando os santos forem
marchando, eu quero estar naquele número quando os santos marcharem.'

Enquanto cantava essa música, agradeci a Deus por minha avó Mac,
pois ela nos levava à igreja quando eu era pequena e me lembrei desse hino
dessa época com ela lá. Então rezei para que minha avó Mac estivesse em
algum lugar aqui no céu e que ela tivesse sobrevivido.

Quando adormeci novamente, acordei com Jesus olhando para mim
com um enorme sorriso no rosto. Enquanto ele sorria para mim, percebi que
sua mão estava na minha testa e a outra mão no meu pulso.

Jesus: Rindo. "Oh bom, Erin, você está viva."

Eu sorri de volta para ele, mas eu tinha acordado um pouco
desorientada porque esperava acordar em minha cama terrena. Ele estendeu
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a mão e me deu um copo d'água. Como estava com muita sede, bebi
rapidamente o copo inteiro.

Eu: “Oh, Senhor, quanto tempo eu dormi? Eu tinha esquecido que posso
descansar e tirar uma soneca no céu e adoro isso aqui. Mas me sinto mal,
pois não tenho ideia de quanto tempo dormi.”

Jesus: “Você dormiu um pouco, mas realmente não importa por quanto
tempo você claramente precisava de descanso”.

Eu: “Senhor, este foi o melhor sono que tive em muito tempo e me sinto
revigorado e renovado. Sério, porém, exatamente por quanto tempo eu
realmente dormi aqui?"

Jesus: “Você vai rir disso, Erin. Enquanto você dormia apenas três horas em
termos celestiais, isso era equivalente em sono a três dias em termos
terrestres.”

Eu: “Isso significa que uma hora no céu é como um dia na terra?”

Jesus: Rindo.

“Sim, mas apenas especificamente em termos de hoje e do cochilo que
acabei de te dar aqui. No entanto, se você deseja usar essa medida como
um medidor para outras coisas, eu aconselho a não fazer isso. Afinal, Erin,
você não quer que as pessoas na Terra pensem que têm três dias quando
têm apenas três ou vice-versa.

“Na verdade, Erin, como você poderia saber, especialmente quando às
vezes um dia pode ser como mil anos e vice-versa também. Bem, suponho
que você apenas terá que receber instruções de Pedro aqui.”

Eu: Sorrindo. “Tu és tão sábio, Senhor, porque sabias que eu iria me
perguntar sobre isso e tomar conhecimento. Com base nesta Escritura, estou
surpreso que você não me disse que eu estava dormindo três minutos
celestiais e que isso foi como três meses terrestres ou mesmo anos?”

Jesus: Rindo.

"Sim, eu sabia que você começaria a calcular isso, mas como alguém
pode fazer um cálculo se não tem compreensão do valor intrínseco do tempo
celestial?"

Eu: “Sim, Senhor, entendo que Tu és ordeiro e não irás contra as Tuas
próprias Palavras.”

Jesus: “Erin, Pedro disse isso para que você pudesse entender a hora em
que trabalhamos. Erin, agora é muito tarde e é desejo de Deus que ninguém
pereça, mas alguns ainda morrerão”.
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Eu: “Senhor, é difícil obter consolo no adiantado da hora em que estamos e
não posso deixar de me perguntar quando o Senhor virá nos buscar. Afinal,
as crianças fazem muitas perguntas, Senhor, pois é o que fazemos. Acho que
estou apenas lutando agora e estou tendo dificuldade para descansar.”

Jesus: “Pois é exatamente por isso que te trouxe aqui. Agora vamos
comungar.”

Um anjo trouxe uma pequena mesa pequena que parecia uma bandeja
com pernas. Jesus fez sinal para que eu me sentasse ao lado dele. No
entanto, quando me sentei, fiquei curioso para ver para onde o coelhinho foi.

Jesus: “Erin, eles estão ali.”

Eu vi um grupo de coelhos marrons e brancos dormindo na grama.
Alguns estavam enrolados em uma bola e alguns estavam de costas com a
barriga para cima. Eu ri tanto com a visão, pois isso era tão incrivelmente
fofo. Eu ri ainda mais quando vi um dos coelhinhos mexendo as pernas
enquanto dormia como se também estivesse sonhando.

Eu: “Eu amo isso, então obrigada. Senhor, percebi que, em momentos
estranhos da minha vida, um coelho aparecia em lugares estranhos. Sempre
pensei que isso era Você me mostrando que estava comigo. É tão legal ver
esses coelhinhos tão calmos e descansando ao sol. Senhor, o coelho que
está mexendo as pernas está sonhando em correr?”

Jesus: Ele olhou para mim e riu.

“Sim, mas certamente não de um predador. Agora venha, Erin, vamos
partir o pão juntos."

Ele estendeu a mão e partiu metade do pão que tinha e depois me deu
um pedaço.

Jesus: “Erin, você sabe por que veio aqui hoje?”

Eu: “Você se refere ao olival? Não, Senhor, eu não entendo.”

Jesus: “Aqui, Erin, primeiro bebe e depois te lembrarei de uma coisa”.

O anjo derramou vinho em uma taça e Jesus tomou um gole antes de
me entregar para beber. Ele então virou o copo no mesmo lugar onde ele
bebeu para que eu pudesse beber daquele mesmo lugar em Seu copo.”

Eu: “Senhor, por que fazes isso?”

Jesus: “Erin, para que você participe exatamente de onde eu bebi e para
que se lembre de que o que você está passando, eu também suportei?”

Eu: “Senhor, como pode ser isto sendo tu homem e Deus e eu mulher?”
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Jesus: “Sim, mas você ainda é um da Criação de Deus e o Espírito Santo
reside em você. Você acredita que não há nada em sua vida que eu não
tenha conhecimento? Você acredita que, se eu lhe enviei o Conselheiro para
habitar dentro de você, não dei ao Conselheiro sentidos como ouvidos e até
olhos?”

Eu: “Oh, claro, Senhor, como Você sabe todas as coisas. Quando você me
fez beber do mesmo lugar que você bebeu, pensei que era porque você
sofreu e que eu também deveria sofrer.”

Jesus: “Erin, qual é o significado deste olival?”

Eu: “Bem, é uma lembrança de Você suando sangue antes de ir para a cruz
e ser crucificado”.

Jesus: “Tudo bem, agora lembre-se da azeitona quando ela é arrancada de
seus galhos e transformada em um pano, carregada para ser esmagada e
depois prensada para produzir azeite. Não há nada de novo com Deus e,
portanto, é o mesmo. Agora vamos olhar para a linha do tempo porque você
gosta de padrões. O que você sabe do dia anterior à Minha Crucificação?”

Eu: “Você jantou a última vez e depois veio aqui para rezar. Os discípulos
estavam dormindo ou descansando, mas você não conseguia dormir. Mais
tarde, você foi preso por volta da 1h, certo?"

Jesus: “Sim, mas há mais significado em um curto período de tempo. Tive 6
tentativas ao longo de cerca de 7 horas. Isso seria inédito em seu mundo
hoje. Erin, olhe ao longo de seus últimos 7 anos e quantas grandes
experiências você teve com a trituração?”

Eu: “Oh, Senhor, parece muito mais, mas vou olhar para isso.”

Jesus: “Erin, não precisa. Agora, a diferença entre nós dois é que o meu foi
condensado. Existem mais simbolismos com este bloco de tempo do que
com qualquer outro na história. Veja o período de tempo da crucificação até
o ponto de Minha morte ali. Você vê?"

Eu: “Senhor, vejo que carregaste a Tua cruz por cerca de três horas, que foi
por volta das 9h00 até o meio-dia. Então você foi crucificado e pendurado lá
por três horas, o que significa que você morreu por volta das 15h. Portanto,
em apenas quinze horas a partir da hora da última ceia, Você se foi."

Jesus: “A refeição pascal terminou por volta das 23h30 e o olival estava a
três quilômetros.”

Eu: “Senhor, isso me deixa triste. Meu estômago e meu coração estiveram
doentes durante toda a semana. Não gosto do que vejo quando durmo e não
gosto de reviver o que aconteceu com Você.”
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Jesus: “Eu entendo e estou feliz que você me conhece o suficiente para me
magoar. Existem muito poucos que podem fazer essa conexão, porque eles
não foram além de dizer 'um homem inocente pendurado na cruz'.”

Eu: “Senhor, você pode ter vindo na carne, mas ainda é Deus. O mundo não
tem ideia de como Você é notável e incrível.”

Jesus: “Por que eu te trouxe aqui hoje, Erin?”

Eu: “Senhor, estou prestes a ser esmagado?”

Jesus: Sorrindo.

“Você não teve esmagamento suficiente? Você precisa de mais?”

Eu: “Não, por favor, estou bem. Eu tinha minhas coisas para lidar, mas, por
favor, não mais.”

Jesus: “O que esses sonhos fizeram com você ultimamente?”

Eu: “Eles quebrantaram meu coração e tenho medo por aqueles que são
teimosos, dormem espiritualmente ou não entendem a seriedade da hora em
que estamos. Senhor, as pessoas vão ser prensadas como azeitonas e
pisadas como uvas e, quando isso acontecer, eles procurarão respostas, pois
toda a esperança se foi.”

Jesus: “Diga-me que sonho se destaca para você”.

Eu: “Bem, houve muitos, mas eu disse aos meus filhos, pois eles me viram
com um olhar pesado e inquieto sobre mim. Eu disse a eles em um tom
muito sério que ninguém quer estar aqui durante a Tribulação.

“Mostrei a eles o trailer do filme, 'The Purge', e disse que seria assim
todos os dias. Em seguida, mostrei a eles o trailer do filme “World War Z”.
Ao mostrar isso a eles, só me senti um pouco mal, pois não tinha outra
maneira de descrever o que estava por vir e eles precisavam estar atentos
para ministrar aos seus amigos”.

Jesus: “Então, qual sonho se destacou?”

Eu: “O sonho que mais se destacou foi o sonho do toque de recolher
obrigatório. Nesse sonho, eu ainda estava do lado de fora após o toque de
recolher, pois estava tomando remédio para alguém. A certa altura, corri
para um estacionamento subterrâneo, mas estava tão escuro que não
consegui encontrar o caminho de saída.

“Esta garagem parecia um labirinto que se fechava continuamente. O
toque de recolher veio com escuridão obrigatória, então agora não havia
luzes. No entanto, antes que a garagem escurecesse, vi um jovem lá com
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um moletom com capuz. Eu então o perdi na escuridão, pois não tinha mais
qualquer suporte.

“Pior ainda, na parte que eu estava interpretando neste sonho, eu
também não tinha medidor do Espírito Santo e nem mesmo intuição. Eu não
tinha discernimento, mas de alguma forma sabia que essa pessoa estava
perto. Na verdade, eu podia ouvi-lo, mas não podia vê-lo.

“Então, de repente, senti alguém me agarrar. Essa pessoa então
acendeu um isqueiro perto do rosto e vi que era o jovem e pura maldade.
Ele me disse 'não há como escapar' e eu acordei do meu sono. Depois, até
me senti dolorido como se tivesse corrido, pois esse sonho era muito
assustador. ”

Jesus: “A pessoa desse sonho não era você, Erin, mas você representava
outra pessoa. Tudo bem, Erin, você teve outro sonho que se destacou
recentemente.”

Eu: “Sim, Senhor, creio que ainda não nos raptou, mas parecia que foi
pouco antes do arrebatamento. Eu estava em uma cidade montanhosa perto
do Panamá e havia algo que tirou toda a energia e água da área. Também
houve uma grande quantidade de chuva que causou deslizamentos de terra,
seguidos por uma seca e fome.

“As pessoas tinham vindo de áreas montanhosas para um
remanescente agora abandonado de uma cidade onde havia placas de
concreto incrustadas de lama. Havia estacionamentos nos quais a lama seca
ficava na metade de cada pneu do estacionamento. Toda a gasolina havia
sido drenada desses carros e, embora fossem novos, eles não podiam ser
dirigidos.

“Algumas famílias usaram carros e vans para morar no
estacionamento. Os ocupantes da área falavam um estranho hispânico que
não era apenas um hispânico urbano, mas também uma combinação de
índio e espanhol.

“Comigo estava uma criança de quem eu estava cuidando. Ele tinha
pele escura e cabelo preto encaracolado. Ele tinha acabado de aprender a
andar e parecia rir, embora estivesse fraco e com fome e sua barriga
estivesse esticada. Eu estava em busca de água e tinha ido de um lugar a
outro procurando, mas não havia nenhuma.

“Eu tinha dólares americanos e tentei comprar roupas limpas e água,
mas toda vez que ouvia, 'no tu money es mal - tu es mal'. Eles então se
afastariam de mim. Finalmente olhei para mim mesma e pela primeira vez
percebi que tinha uma pele mais escura e uma erupção estranha.
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“Um homem me orientou a ir a uma casa de barro onde havia
crianças. Quando eu estava chegando lá, uma mulher veio me cumprimentar
e disse que eu precisava de ajuda. Ela respondeu que não havia ajuda
disponível, então pedi ajuda com meu filho.

“Só então notei alguns ídolos de ouro estranhos saindo das paredes de
todas essas diferentes estruturas de argila. Esses ídolos brilhavam como se
fossem esfregados ou adorados diariamente. Os ídolos pareciam uma
combinação muito estranha de um cachorro, uma cobra e um pássaro.

“Só então eu ouvi meu filho dizer 'Ma' e eu olhei para baixo quando ele
perdeu o intestino. Eu o peguei e comecei a correr para cima e para baixo na
rua gritando 'socorro, aqua por favor, aqua por favor.' As pessoas viraram as
costas e eu não recebi ajuda alguma. As pessoas estavam com frio e parecia
tão real. Onde era isso, Senhor?"

Jesus: “Neste momento não importa onde. Você vê que as pessoas estão
morando em uma área onde outrora outras prosperavam. Você notou que
você e seu filho estavam doentes e com sede e não havia alívio para ser
encontrado. Isso não é incomum agora, mas será ainda mais comum em
breve. É quando o mundo fica ainda mais frio do que agora.”

Eu: “Senhor, eu tive dois sonhos onde os cultos na África e na América do
Sul misturavam a religião católica com a feitiçaria. Foi chamado de 'belo e
piedoso' e muitos foram informados que deveriam seguir isso. Houve
sacrifícios de sangue também.”

Jesus: “Sim, isso se chama 'Santeria'. Existem muitos outros nascidos de
cada um desses cultos e isso vai se tornar ainda pior, pois muitas pessoas
tentarão controlar seus próprios destinos. Embora esta seja a 'porta larga',
você deve se lembrar que é a 'porta estreita' que leva a Deus e que muito
poucos a pegam.”

Eu: “Senhor, sobre o que são todos esses sonhos? Tenho visto a Tribulação
em todo o mundo. Porque agora?"

Jesus: “Estes são dados a outros também e mais uma vez confirmam a
hora em que estamos agora.”

Eu: “Senhor, perdoe-me, pois não quero perder nenhum item importante,
mas ajude-me a entender por que tantos dos meus sonhos estão ocorrendo
no norte da Europa em particular. Também tive alguns na América e também
não gosto do que vejo acontecendo lá, pois é muito doloroso de ver.

“Acordo com fome porque nos meus sonhos não tenho comida e
acordo com sede porque não tenho nada para beber porque a água está
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poluída. Esses sonhos parecem tão reais que fico imaginando como alguém
vai sobreviver.

“Senhor, antes que o véu seja levantado, isso é tão assustador, mas
quando o véu for finalmente levantado e todos nós partirmos, quem poderá
sobreviver? Aqueles que permanecerem simplesmente morrerão de
insuficiência cardíaca. Ajuda-me, Senhor, a ser claro e a estar pronto. Posso
fazer mais?”

Jesus: “Erin, já te disseram há muito tempo que nada te é exigido. Só exijo
que você ame a Deus e... bem, você sabe o resto. Em seguida, ore conforme
tiver uma designação e continue a correr atrás de Mim. Isso Eu vou
abençoar. Agora eu disse para você também preparar seu campo?”

Eu: “Sim, Senhor, do que se trata? Não sou uma pessoa muito paciente,
então continuei a dizer Kadima e fico olhando para frente, porque quando
olho para trás ou mesmo para minhas circunstâncias atuais, fico paralisado.
Concentro-me na tarefa opressora e no processo lento.

“Exatamente o que sempre quis em toda a minha vida na Terra era um
lar só meu, mas agora, por causa da hora tardia, só olho para o meu Lar
Celestial. Claramente, vale a pena esperar pelo meu Lar Celestial, então
agora eu só quero fazer bom uso do meu tempo aqui na Terra enquanto
espero chegar aqui. O que Você quer que eu faça enquanto espero?"

Jesus: “Prepare o seu campo! Agora venha comigo, Erin.”

Ele se abaixou, pegou minha mão e me levantou. Instantaneamente,
estamos em Seu pátio em frente ao Relógio e Calendário de Deus na
varanda superior com vista para Seu pátio interno. Com um aceno de Sua
mão, as estrelas e a lua se puseram e então com um aceno de Sua outra
mão, o sol se pôs no anel externo.

Jesus: “Eu gostaria que você visse uma coisa. Para fazer isso, vou iluminar
isso em seu idioma. Agora olhe.”

Diante de mim, vi algumas colheitas listadas no quarto anel. Eu vi sete
colheitas principais, bem como algumas das colheitas menores.

Jesus: “Erin, você pode encontrá-los listados em Deuteronômio 8:8.”

Vi trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e mel. Eu vi o
Pentecostes listado, bem como a palavra 'debulha', que ocasionalmente se
sobrepunha a 'grãos' e 'safras de uvas'.

Eu: “Ó Senhor, vejo uma medida e que a festa do vinho novo acontece no
quinquagésimo dia ou sete semanas após o Pentecostes. Então eu vejo que
quatorze semanas após o Pentecostes é o novo festival do azeite. Então eu
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vejo três seções separadas, a primeira sendo a colheita de grãos da
primavera, a segunda sendo a colheita da uva no verão e a terceira sendo a
colheita do óleo do outono. Uau, Senhor, isso está bem pensado. Posso ter
um calendário como este?”

Jesus: Sorrindo.

“Você é engraçada, Erin. Você é um fazendeiro agora que precisa
desse tempo?”

Eu: “Fico animado quando vejo algo daqui que faz todo o sentido em
comparação com a ordem na Terra. Esta é uma questão de tempo, certo
Senhor?"

Jesus: “Erin, está sendo mostrado a você algo das estações de cultivo e
nem sempre é um indicador do Meu tempo”.

Eu: “Senhor, perdoa-me, mas nunca em toda a minha vida encontrei um
humano que se igualasse ao Teu conhecimento e perfeição. Salomão poderia
receber apenas o suficiente para finalmente deixá-lo cansado deste mundo e
de toda a sua falta de sentido. Isso eu sei muito bem e certamente não sou
nenhum Salomão.

“Porém, Tu, Senhor, és o Filho de Deus e nada de simples. O que estou
vendo, você me permitiu ler em inglês, ou pelo menos parte dele. Você fez
isso por um motivo, então, por favor, me ajude aqui, pois é claro que há
algo.”

Jesus: “Tudo bem, tudo bem, muito bem, Erin. Sim, eu disse a você para
preparar seu campo, Erin, e você jejuou para obter respostas, então agora
estou lhe dando mais instruções. Gosto que você esteja avançando, pois isso
também é bom.”

Eu: “Senhor, a chave para mim é saber quando descansar, esperar e orar,
mas também saber quando orar, sair e observar. Você completou um bom
trabalho.”

Jesus: “Hmm, essa é uma maneira interessante de dizer isso. Vejamos
Peter quando ele estava ansioso e hesitante ao mesmo tempo. Eu tinha
pedido a Pedro que pisasse na água e caminhasse até Mim, mas ele logo
deixou de olhar além das ondas para Me ver.

“Ele perdeu o foco, olhou para suas circunstâncias e a água o
consumiu quando ele Me perdeu de vista. Exigi Peter para sair quando ele
não sabia o resultado de seu ato.
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“Agora, aqui está outro exemplo. Eu sempre digo a você para preparar
seu campo. Então o que isso significa exatamente?"

Eu: “Bem, acho que sei, mas não tenho mais tanta certeza”.

Jesus: “Há dois lavradores e cada um deles recebe um rico campo do
proprietário. O proprietário disse:

“'Estou dando-lhe tudo de que você precisa para cuidar do meu
campo, incluindo equipamentos, mão de obra, fertilizantes, sementes e solo
superficial. Agora estou saindo por uma temporada e voltarei na segunda.
Vou ao Templo orar para que Deus mande chuva e vou dar uma oferta
antecipada para esta colheita recorde. Por favor, siga as instruções, pois
estamos plantando na fé.'

“Um fazendeiro imediatamente fez tudo o que o proprietário pediu,
mas o segundo fazendeiro disse:

“'Vou sentar e esperar por mais instruções, esperando no Senhor com
fé para plantar meu campo para mim.'

“O proprietário foi ao Templo, agradeceu a Deus por tudo o que tinha,
agradeceu a Deus pelos dois fazendeiros que contratou para ajudar na
colheita e deu uma oferta a Deus do dobro de sua necessidade na esperança
de que Deus mandasse chuva na seca.

“Deus ouviu o grito do latifundiário, mandou a chuva e deu ao
latifundiário safras recorde e mais do que dobrou sua oferta no primeiro
campo. Quando as chuvas vieram, o segundo fazendeiro correu para jogar a
semente no chão e rapidamente cobriu com terra e fertilizante.

“O segundo fazendeiro foi muito preguiçoso e esperou que Deus
fizesse tudo e, como resultado, ele quase perdeu a oportunidade quando as
chuvas vieram. Embora este fazendeiro tenha dado uma safra, ela mal
produziu uma colheita saudável e estava longe da do primeiro fazendeiro.

“O proprietário das terras ainda estava muito feliz porque o Senhor
havia respondido suas orações e recebido sua oferta. Ele então deu ao
primeiro fazendeiro sua parte, que era o dobro do que ele esperava, mas
deu ao segundo fazendeiro apenas uma porcentagem de sua produção, que
era o mínimo.

“Nada precisava ser dito ao segundo fazendeiro, pois era óbvio para o
segundo fazendeiro por que isso estava acontecendo. Erin, agora me
explique do que se trata?"

Eu: “Bem, Deus é bom e fiel mesmo quando não somos. Deus abençoou o
proprietário por sua grande fé, mas também abençoou o primeiro fazendeiro
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por dar um passo com Ele em fé apesar da seca e por crer com Ele por um
milagre. Ele foi fiel e o proprietário confiou nele pagando o dízimo
antecipadamente como uma oferta a Deus. Esta é uma grande fé em ação.

“O segundo fazendeiro creu em Deus por todos os milagres também,
mas ele realmente acreditou? Ele acreditava que poderia simplesmente
esperar em Deus por mais instruções, provavelmente porque não queria
seguir as instruções de seu empregador. Novamente, acho que ele estava
com medo, mas talvez ele não fosse realmente fiel e estivesse simplesmente
usando isso como uma muleta para ficar imobilizado e dizer 'Estou
esperando no Senhor'.

“No entanto, a obrigação do segundo fazendeiro era servir ao seu
empregador e assim servir a Deus. A obrigação do segundo fazendeiro
também era acreditar que, se você fez tudo o que podia, então todo o resto
depende de Deus, como mandar a chuva.”

Jesus: “Muito bem, Erin, mas aqui também tem mais. Agora, há uma
história como esta que também pode ser vista em alguns dos horrores dos
seus sonhos ultimamente. Em 2 Reis 7, há uma história sobre leprosos e
rejeitados.

“Os sírios nesta história colocaram um cerco no reino do norte de
Israel. Como você sabe, cercos resultam em fome. Bem, as reservas de
comida haviam acabado e os habitantes estavam enfrentando a morte certa.
Na verdade, eles estavam agora com tanta fome que decidiram comer seus
próprios filhos.

“Também havia quatro leprosos que decidiram que, como iam morrer
de qualquer maneira, podiam ficar loucos e ir ao acampamento do inimigo
implorar por comida. Eles basicamente disseram 'temos uma chance de
50/50 de viver ou morrer, então podemos também sair e perguntar.'

“Enquanto os leprosos perguntavam, o Rei Jeorão culpava Eliseu pelos
problemas, pois Eliseu profetizou o alívio da fome. Agora, quando os
leprosos saíram para o acampamento inimigo, não havia nenhum inimigo lá.
Você se lembra por quê, Erin?"

Eu: “Não, Senhor, eu realmente não me lembro.”

Jesus: “Quando o inimigo ouviu o barulho dos leprosos se aproximando,
pensaram que um grande exército estava chegando. Como resultado, eles
correram para salvar suas vidas e deixaram comida e muito mais.

“Erin, Deus preparou o caminho e os leprosos saíram pela fé na
esperança de um futuro melhor. Deus os encontrou lá com Seu poder
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sobrenatural e tudo o que os leprosos tiveram que fazer foi entrar no campo
inimigo abandonado e pegar o que queriam.”

Eu: “Nossa, Senhor, eu tinha lido essa história no passado, mas realmente
nunca tinha notado isso antes. Senhor, tudo o que vi quando li isso foi sobre
o medo.”

Jesus: “Erin, tenho uma coisa para cada uma de vocês e isso está
esperando que você pegue. Agora é hora de ficar quieto e esperar, mas às
vezes é hora de dizer 'Não vou mais sentar aqui. Em vez disso, vou correr o
risco.'

“Não permita que o medo do desconhecido, do fracasso, do sucesso,
da responsabilidade ou do abandono o governe. O segredo, Erin, é não
desanimar. Quando estiver passando por seu raciocínio para não se mover
ou agir, certifique-se de que seu medo não está direcionando seu curso.

“Deus não te deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação''
(2 Timóteo 1:7). O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria.”

Eu: “Senhor, estás exigindo mais de mim? Devo me mudar ou ir a algum
lugar? A paisagem está prestes a mudar? Isso é um aviso?”

Jesus: “Sem aviso, Erin, apenas um lembrete de que você se moveu à
frente de Deus e que isso a levou até o deserto. Porém, não deixe que o
medo o mantenha aqui quando Deus disser 'agora!'”

Eu: “Senhor, eu ainda não ouvi isso. Devo fazer mais para preparar e
preparar os outros? Por favor, me ajude a entender.”

Jesus: “Há dicas aqui e agora eu revelei mais algumas para você. Você está
aprendendo sobre esta hora tardia e que deve preparar seu campo e sua
casa. Isso é sabedoria e é normal mudar seu pensamento, pois às vezes
você espera em Deus e às vezes Deus está esperando por você.

“Erin, não desanime, pois agora você aprendeu que o paraíso é um
lugar de ordem e também é 'complexamente simples'. Lembre-se de que o
tempo de Deus é Sua ordem ou medida de eventos que são engrenados em
Sua própria engrenagem à parte, mas relacionados à ordem das estações,
dias, colheitas e luas.

“Há mais nisso, mas tudo está estruturado e se origina no seu guia de
campo, a Bíblia. Sim, Erin, está tudo bem na Minha Palavra e você pode
encontrar.

“Agora vou continuar seu curso, pois você não está em desvantagem e
há mais. Você é amado, então seja abençoado e não tenha medo.”

O sonho acabou
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