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117 - Treinamento de Fé

Recebido no sábado, 19 de abril de 2014

(anteriormente conhecido como Céu 43)

Comunhão

Antes de ir para a cama ontem à noite, pedi ao Senhor para me encher
porque eu estava vazio. Acordei várias vezes durante o sono e pensei em
várias coisas. Cada vez que me concentrava nesses pensamentos, chorava
de desespero e vazio. Foi um sono agitado.

Então, por volta das 9h, ouvi o Senhor me dizer para levantar. Rolei
para fora da cama, mas percebi que estava tão dolorido de dormir que
parecia que todos os músculos e juntas doíam hoje.

Peguei meus elementos de comunhão, dei a meus cães alguns ossos
para mantê-los ocupados e comecei a orar. Jesus me chamou antes mesmo
de eu começar a fazer minha oração escrita.

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente eu estava de volta à caverna.

Eu: “Oh não, Senhor, não aqui de novo.”

Bem, pelo menos meus sapatos estavam neste momento. Eu me
levantei e tatuei em direção à luz. Quando notei algumas pedras familiares
da última vez, fiquei mais confiante com meus passos. Como já tinha estado
aqui antes, tive mais confiança em vez de entrar em pânico. Eu vi o túnel de
luz crescer até que finalmente se tornou a abertura para a entrada da
caverna.

Eu: “Talvez o Senhor queira que eu saia da caverna e chegue a um novo
lugar no Jardim desta vez?”

Eu disse isso em voz alta, esperando que o Espírito Santo
respondesse, mas não houve nada. Corri o mais rápido que pude em direção
à abertura e fiquei rapidamente desapontado quando percebi que era a
mesma cena do deserto da última vez. Eu estava desanimado.

Eu: “Oh Senhor, e agora? A sério?"
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Senhor, depois de minha semana ridiculamente ocupada, por favor,
conceda-me o paraíso ou pelo menos um vislumbre. Eu disse isso em voz
alta, mas ainda sem resposta. Ao voltar para o frescor da minha caverna,
percebi que era muito cedo pela manhã e pouco antes do amanhecer.
Sentei-me e fiz beicinho pelo que pareceu uma eternidade.

Quando estou impaciente, isso se traduz em cerca de vinte e cinco
minutos. Comecei a dar uma série de suspiros e eles eram do tipo
impaciente. Então ouvi um bater de asas, espiei e vi dois corvos na saliência
da caverna. Os corvos pareciam ter pousado ali apenas para me olhar como
se estivessem zombando de mim.

Eu: “Oh Senhor, Tu és engraçado porque sabes o quanto eu odeio corvos.
Não me importa se os corvos são inteligentes ou Sua criação, ainda não os
suporto. Perdoe-me, Senhor, mas os corvos me lembram filmadoras com
asas e penas e estou convencido de que são enviados pelo inimigo. Ah, sim,
e o som dos corvos também me irrita.”

No segundo em que terminei de dizer isso, os corvos começaram a
gritar comigo e desta vez eu simplesmente sabia que eles estavam
zombando de mim.

Eu: “Senhor, pensando bem, nunca vi um corvo morto na estrada ou mesmo
um corvo fofo e fofinho. Na verdade, nem tenho certeza se os filhotes de
corvos existem, pois estou convencido de que eles comeriam seus filhotes.
Sinto muito, Senhor, mas às vezes me pergunto por que Você criou um
corvo?"

Então me virei para os corvos e comecei a falar 'para eles'.

Eu: “Aliás, pelo que vi, você nem existe no céu”.

Só então, os corvos voaram e deixaram para trás um último grito
ruidoso.

Eu: “Senhor, eles provavelmente vão procurar seus amigos e familiares para
zombar mais de mim. Eles não vão para uma árvore que range? Desculpe,
Senhor, estou cansado, dolorido e mal-humorado e agora também estou com
fome.”

Soltei um suspiro, pois ainda não tenho resposta. Voltei para dentro da
caverna para sentar e pensar sobre o peso da temporada em que estive e
sobre minha recente depressão.

No início desta semana, procurei algumas das casas em que fui criado
no Google Earth. Quando encontrei essas casas, todas as memórias
sombrias que estavam lá voltaram. As casas ainda estavam intactas e eu
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não conseguia acreditar que uma das casas em que eu morava mal tinha o
tamanho do meu quarto e da sala de estar juntos.

E em termos de bairro, bem, vamos apenas dizer que eu ficaria o
tempo todo preocupado com meus filhos. Mesmo a outra casa em que eu
morava, que tinha o dobro do tamanho da primeira, ainda tinha cerca de
300 metros quadrados. Isso é bom, mas não para nossa família de cinco
pessoas. Não admira que eu passasse a maior parte do meu tempo fora ou
com amigos. Estou tão feliz que minha mãe nos tirou disso.

Eu sentei lá por um tempo enquanto ainda mais memórias voltavam
para mim e eu chorava sem parar. Ao vasculhar uma das casas, percebi que
uma macieira em que eu costumava escalar havia sido removida para dar
lugar ao estacionamento de um prédio de apartamentos. Procurei essa
macieira em particular, mas não consegui encontrar. De todas as casas, esta
foi a que guardou as melhores lembranças, pois eu tinha apenas quatro ou
cinco anos na época.

Eu: “Senhor, por favor, perdoe-me por desonrar meus pais, mas fico
zangado e triste quando olho para trás. Embora não possa esquecer tudo
isso, ainda posso perdoar, mas estou preocupado com o que aconteceu em
ambas as casas.

“Senhor, eu sei que houve circunstâncias baseadas nas idades em que
fazemos certas escolhas e às vezes não nos importamos com o resultado
porque estamos tão focados em nós mesmos que esquecemos que outras
pessoas estão envolvidas e até mesmo crianças, mas, Senhor, eu senti tão
negligenciado e sem importância.

“Por favor, perdoe-me, Senhor, porque meus pais simplesmente não Te
conheciam, então, por favor, abençoe-os apesar de tudo isso.”

Fiquei chorando quando ouvi algum movimento na borda. Olhei para
fora e os dois corvos me trouxeram algumas bagas e comecei a rir.

Eu: “Oh Senhor, Você é inestimável e infinito em sabedoria.”

Saí e agradeci a Deus e sim até aos corvos que antes havia
amaldiçoado e me sentei para comer amoras. Comecei a rir quando percebi
que eram mirtilos e tinham um gosto tão maravilhoso. Eu me levantei,
procurei ao meu redor e vi uma montanha distante na floresta de onde os
corvos devem ter colhido as frutas.

Eu: “Bem, Senhor, agora me sinto como Noé no barco esperando um sinal
de terra ou mesmo Jonas na barriga da baleia.”
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Comecei a procurar uma saída para essa situação. Fui para o lado da
saliência onde vi Jesus antes e notei uma saliência estreita no penhasco
rochoso. Comecei a escalar a lateral da parede, mas então olhei para baixo e
percebi que estava a cerca de vinte metros do chão.

Assim que escalei a parede, vi um tipo de caminho que ficava a cerca
de quatro metros e meio de mim. Tentei subir por esse caminho, mas nas
poucas vezes em que agarrei a saliência como uma alça, a rocha cedeu
instantaneamente.

Quando eu tinha escalado cerca de sete dos quinze pés, eu fui para
outra borda de rocha para me apoiar, mas a rocha novamente escorregou de
minhas mãos e caiu vinte e cinco pés no chão. Por um momento também
perdi o equilíbrio e, quando olhei para baixo, tomei consciência da queda.
Assim que comecei a entrar em pânico, pude ouvir e ver urubus circulando
acima de mim.

Eu: “Sério, Deus, você mandou urubus?”

Agora eu estava preso nesta parede com um pé em uma saliência
semissólida enquanto meu outro pé procurava apoio. Parei de olhar para
baixo porque fiquei apavorado com o quão alto eu estava. Então notei que
havia um afloramento irregular de rocha vermelha abaixo e eu sabia que se
caísse ficaria tão encurvado que nem mesmo os corvos poderiam me dar
frutos. O único bônus era que os urubus também não seriam capazes de
morder minha carcaça agonizante.

Fiquei frustrado porque não conseguia encontrar um lugar para me
equilibrar. A saliência em que meu pé esquerdo estava tinha apenas cerca de
quinze centímetros de largura e quinze de profundidade. Minha mão
esquerda estava em uma ranhura na parede e minha mão direita estava
agarrada em outra saliência de pedra de areia. Sim, de fato, eu estava
definitivamente preso, pois não tinha um lugar sólido para colocar meu pé
direito.

Decidi que é melhor voltar, se puder. Eu me virei para olhar para trás
para ver o quão longe eu havia chegado e se havia um padrão que eu
pudesse seguir para voltar lá.

Eu: “Oh Senhor, eu deveria ter ficado apenas na caverna burra. Espírito
Santo, ajude-me aqui.”

Só então, o Espírito Santo baixou uma Escritura: 'O Soberano Senhor é
a minha força; Ele faz meus pés como os de um cervo, Ele me permite subir
nas alturas.'
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Ok, isso pode ser verdade, mas eu estou de tênis neste momento e
ainda estou tendo dificuldades com isso. Hmm, que outras Escrituras
envolvem veados?

Eu: “Senhor, obviamente o Senhor está me instruindo sobre a fé hoje. Tudo
bem, então tenho plena fé que Você abrirá um caminho onde parece não
haver caminho. Por favor, Senhor, minhas mãos estão perdendo o controle e
não tenho para onde ir. Eu não posso descer, para trás ou para frente, então
onde mais posso?”

Comecei a entrar em pânico novamente e parecia que meu coração
estava batendo forte no meu peito. Eu já havia escalado uma parede de
rocha falsa antes com um cordão de segurança e arnês, mas estava
preparado e também havia um tapete macio naquela situação, então nunca
estive em perigo.

Agora, porém, eu estava com medo, pois não havia mais nada a fazer
a não ser confiar totalmente no Senhor. Embora eu o tenha visto responder
orações consistentemente pelos outros, geralmente é apenas '50 / 50 'com.
Eu claramente devo sentir falta, já que agora meu 'eu' me colocou em uma
confusão da qual somente a oração pode me tirar.

Eu: “Senhor, por favor me ajude. Mostre-me o caminho, Senhor.”

Eu estava chorando agora e não achava mais que isso era engraçado.
Meus braços estavam adormecendo e para piorar as coisas, o sol estava
nascendo no céu e havia um calor sufocante de cerca de 100 graus
Fahrenheit. Os urubus continuavam circulando e decidi inventar minha
própria 'escritura' ou 'provérbio'.

Eu: “Certamente, quando um tolo vagueia mal preparado, os urubus
circulam e encontram forças”.

Eu sentei lá por outro bloco de 'tempo da eternidade do pardal', que
equivale a cerca de vinte e cinco minutos no tempo da Terra.

Eu: “Tudo bem, Senhor, você claramente baixou as Escrituras de Habacuque
ou mesmo do Salmo 18 sobre veados, mas e agora? Hmm, é melhor eu
realmente pensar sobre minha situação aqui. Claramente Você permitiu que
eu estivesse aqui como uma lição de fé e claramente estou falhando, então o
que perdi?

“Hmm, vamos ver. Orei pedindo ajuda e sei que Você não vai me
deixar aqui porque posso acordar ou até mesmo parar de escrever a
qualquer momento, mas também sei que preciso terminar este sonho. Então
me ajude a analisar as Escrituras.
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"Bem vamos ver. Você me permitiu subir nas alturas fazendo meus pés
parecerem cascos de veado, certo? Então me deparei com a saliência e olhei
para frente, para baixo e para trás. ” Então me dei conta. "Oh, espere, eu
não olhei para cima ainda."

Eu olhei para cima e ali, apenas alguns metros acima de mim e acima
da minha cabeça, estava Jesus com Sua mão estendida para mim. Ele
estava de pé em uma saliência muito grande com um rosto brilhante e um
lindo sorriso.

Jesus: “Erin, minha mão está adormecendo esperando que você a agarre.
Eu não tenho o dia todo aqui.”

Ele começou a rir enquanto eu balancei minha cabeça em descrença.
Peguei sua mão e sem nenhum esforço Ele me levou a um local seguro e
alto. Instantaneamente, meus pés começaram a sentir-se neles novamente
quando estendi a mão e dei-Lhe o maior abraço.

Eu: “Obrigado, Senhor! Você esteve lá o tempo todo? Por que você não
disse algo? ”

Jesus: “Teria sido muito fácil para você, Erin, mas falaremos mais sobre
isso. Por enquanto, apenas pegue Minha mão.”

Fiquei tão aliviado por segurar Sua mão que as lágrimas começaram a
escorrer pelo meu rosto. Fiquei tão feliz por Ele não ter me deixado ali para
morrer que mal percebi quando Ele apertou minha mão suavemente.

Imediatamente, estávamos no caminho da silvicultura. Embora esse
caminho seja muito bonito, ele ainda não estava no céu e foi desde o início
dos meus sonhos.

Eu: “Senhor, por que estamos de volta neste caminho de novo?”

Jesus: “Erin, tenho uma coisa para te mostrar. É claro que você tem várias
coisas em sua mente que nunca liberou. Estes são jugo de aflição e grande
sofrimento para você. Você se lembra quando o próprio Deus lhe disse para
não olhar para trás para ver o quão longe você chegou?"

Eu: “Sim, Senhor.”

De repente, fiquei muito quieto, pois sabia que era culpado de olhar
para trás recentemente.

Jesus: “Erin, vou levá-la a um lugar horrível agora.”

Ali, na beira do caminho, havia uma porta suspensa de madeira
externa com uma lua e uma estrela. Ele estendeu a mão para a maçaneta e
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a porta se abriu 'para fora' em nossa direção. Percebi que estava escuro do
outro lado da porta.

Estrela de Davi com a imagem da Lua em resposta abaixo…

Jesus: “Não se preocupe, Erin, estou segurando você.”

Parecíamos estar caminhando em um túnel escuro, mas o Senhor
brilhava tanto que era como se todo o Seu corpo fosse como uma lâmpada.

Eu: Eu ri nervosamente. "Senhor, eu poderia ter usado Você para iluminar a
caverna."

Jesus: Rindo. “Talvez da próxima vez você não precise estar em uma
caverna. Então, por que você estava lá, Erin?"

Eu: “Não sei”.

Jesus: “Vou usar o seu termo aqui: 'Sério, é esta a sua resposta?'”

Eu: “Senhor, eu tenho fé e creio pelos outros, mas não tenho fé por mim
mesmo. Acho que ainda não acredito que Você poderia usar alguém como
eu, pois meu passado me lembra que vim do nada e que não tenho valor.”

Jesus: “Hmm, então você prefere ficar em cavernas escuras pensando no
seu passado e chafurdando nisso? Erin, isso não é bom, não é nada bom.”

Devo notar que o Senhor foi tão amoroso ao fazer isso. Ele não estava
me envergonhando, mas sim me repreendendo gentilmente, pois era claro
que Ele claramente me amava incondicionalmente.

Ao nos aproximarmos da abertura deste túnel escuro, diante de nós
estava uma cena direto de Ezequiel 37. Eu vi um enorme vale de poeira
vermelha e rochas denteadas formando uma tigela. No meio do vale havia
milhões e milhões de ossos brancos.
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O céu estava azul e 'não havia uma nuvem no céu'. A faixa vermelha
das rochas parecia formar uma faixa logo acima deste enorme depósito de
ossos de puro branco. Eu estava chorando com a visão.

Eu: “Senhor, isso me lembra do Holocausto e me deixa doente”.

Jesus: “Erin, este não é um túmulo histórico moderno, mas sim um símbolo
daqueles que estão mortos e até em decomposição”.

Eu: “Senhor, eu era como estes velhos ossos até que Você soprou Seu
Espírito neles e Você soprou vida em meus ossos”.

Jesus: “Sério, Erin, então por que você sucumbiu ao desespero, à
depressão e à escuridão esta semana? Você não apenas olhou para seus
pés, mas também olhou para trás, para a saliência e para onde havia
chegado.

“Você cometeu um erro comum e se apaixonou pela ferramenta do
ferreiro aqui. Você então perdeu o ânimo e, com você, seu coração
realmente começou a bater mais forte. Você percebeu seu lugar, entrou em
pânico, sua fé diminuiu e, finalmente, sua força. Você estava focado demais
no fracasso e em reviver erros para olhar para cima e Me ver estendendo a
mão para você.

“Erin, é ótimo que você incentive seus amigos e seus filhos, mas seria
ainda mais convincente se você realmente deixasse Minhas Palavras soprar
vida em você também. Você acredita que eu te amo?"

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Você acredita que eu sou o Deus que salva e o seu Salvador?”

Eu: “Sim, claro, Senhor.”

Jesus: “Vocês acreditam então que dou bons presentes a quem amo, meus
amigos?”

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Então, Erin, quando eu estiver lhe entregando presentes, você
também deve recebê-los para você. O penhasco não pode salvá-lo, os
corvos zombam de você, os urubus antecipam sua morte e desejam arrancar
a carne de seu corpo em decomposição e até mesmo o sol pode tirar você da
fonte da vida quando você é exposto ao seu calor, então por que se colocar
lá fora, exposto aos elementos sem a Minha ajuda? Quem iria querer fazer
isso?”

Ele estava sendo muito direto comigo, mas ainda muito amoroso ao
mesmo tempo.
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Eu: “Senhor, eu faço isso o tempo todo. Como posso receber o que é bom
se, durante toda a minha vida, me disseram que não o mereço? Senhor, Tu
me conheces melhor do que ninguém e Estavas lá desde o início, por isso,
Senhor, ajuda-me a curar para que eu possa continuar.”

Jesus: “Você acredita que eu posso te curar?”

Eu: “É claro."

Jesus: “Se você acredita que eu posso curar, então você pode receber a
cura se eu fosse curar você?”

Eu: Parei por um momento. "Sim, senhor."

Jesus: “Hmm, você hesitou. Você acredita pela fé que eu posso te curar,
Erin?"

Eu: “Perdoa-me, Senhor, mas não pude receber isto porque não me sinto
digno.”

Jesus: “Então você está contente em sua caverna e está contente deitado
aqui em uma pilha de ossos no fundo do vale? Ok, bem, se esses ossos
pudessem falar, eles poderiam dizer, 'faça isso, Erin.'”

Eu: “Senhor, por favor, me perdoe porque eu não tenho fé, apego ao medo e
estou com medo. E se eu não puder deixar você fazer tudo que você
gostaria comigo? E se eu for uma barreira para a sua vontade?”

Jesus: “Erin, você constrói suas próprias barreiras e ergue suas próprias
paredes de pedra, mas não pode impedir a Vontade de Deus como nenhum
homem pode impedir Deus. Você vai permitir que Eu derrube essa barreira
que o impede de perceber tudo o que foi chamada a fazer? Você colocou
seus filhos aos pés da cruz, mas agora, Erin, você confia em Mim com você?
Você pode deixar ir e deixar Deus trabalhar? Você receberá presentes
quando eu os der?”

Eu: “Sim, Senhor, estou pronto para receber. Por favor, Senhor, dê vida a
mim. Leve-me através das águas até Você, mas, por favor, segure minha
mão e mantenha meus olhos olhando para frente e para cima. Não me deixe
mais olhar para baixo ou para trás, pois quando olho para trás, vejo uma dor
intensa e memórias e vejo o nascimento do fracasso. Quando eu olho para
baixo, eu sinto medo, eu percebo que meu pé está instável e eu caio ou
como Peter eu afundo.”

Jesus: “Então, Erin, concentre-se em frente e olhe para cima, pois o seu
Redentor está aqui.”

Estendi a mão, abracei Ele e Ele me segurou por algum tempo antes
de me beijar no topo da minha cabeça.
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Jesus: “Erin, a tua fé te curou”.

Eu: “Obrigado, Senhor, vou receber as tuas dádivas de todo o coração, sem
saber para onde me levas, mas terei fé que me protegerás do mal, pois és o
doador de boas dádivas”.

Jesus: “Excelente, Erin, agora vamos reunir os quatro anjos sobre as
paredes do vale.”

Só então, eu vi todos os quatro anjos parados em cada um dos pontos
de uma bússola; norte, sul, leste e oeste. Percebi que cada um dos anjos
tinha um Shofar. Quando o anjo do norte começou a tocar sua trompa, o
solo começou a tremer e os ossos começaram a chocalhar.

Então o anjo ao leste começou a tocar sua trompa enquanto o anjo ao norte
continuou a soprar a sua. Os ossos então começaram a se unir para formar
esqueletos. Então o anjo ao sul começou a soprar sua trompa e comecei a
ver a formação de carne nos ossos, depois pele e depois roupas.

Então o anjo do oeste soprou sua trompa e um vento poderoso veio.
Eu vi os céus se separarem e um vento soprou do trono de Deus para essas
pessoas e elas de repente se tornaram vivas. Havia pelo menos um milhão
de pessoas e vi judeus e até alguns muçulmanos lá.

Eu: “Oh, Senhor, isso é incrível.”

Eu me virei para olhar para Jesus, mas Ele não estava mais lá.
Quando olhei novamente para as pessoas, eu O vi caminhando com elas
enquanto todos se curvavam a Ele. Jesus se dirigiu a eles.

Jesus: “Por favor, levantem-se e celebrem!”

Eles aplaudiram e tentaram abraçá-Lo porque estavam mortos e agora
estavam vivos. As pessoas se abraçavam e ficavam muito felizes em ver
Jesus, seu Messias. Enquanto eu estava sobre este vale, vi mais de um
milhão de judeus declarando Cristo como seu Salvador. Isso foi incrível por si
só, mas então eu vi muitos muçulmanos vindo para confessar Jesus como
seu Senhor. Para culminar e tão surpreendente, eu vi esses muçulmanos
abraçando os judeus.

Fiquei sentado observando isso por algum tempo e, à medida que o
fazia, a paisagem começou a mudar. Eu vi nascentes de água vindo das
laterais do vale e dos rios. Eu vi pessoas se banhando nos rios e todos eles
estavam continuamente louvando a Deus por Jesus. Então ouvi um coro de
anjos cantando: "Santo, Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso!"
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A visão era incrível e eu só tinha que louvar a Deus também. Percebi
que Ele havia me mostrado o que viria algum dia quando Ele retomasse Seu
trono em Jerusalém, mas eu não estava certo sobre os detalhes exatos.
Enquanto eu estava lá e adorava ao Senhor, senti Sua mão apertar a minha
e fui imediatamente movido para o convés da câmara nupcial no Céu perto
do Trono.

Eu olhei para baixo e vi que estava usando o vestido branco mais
incrível e meu cabelo estava muito comprido e trançado. Fiquei tão animado
com isso e corri até a beira da varanda para encontrar Jesus. Em vez disso,
meu anjo da guarda estava lá e eu ainda estava animado, pois não o via há
muito tempo.

Eu: “Onde está o Senhor?”

Anjo da Guarda: “Erin, Ele está com você, então não se preocupe. Eu
tenho um presente para você e você pode levá-lo com você. No entanto, ao
abri-lo, receba-o e não o dê como é para você desta vez. Está tudo bem,
Erin, todo bom presente e todo presente perfeito vem do alto e desce do Pai
das luzes (Tiago 1:17).”

Eu: “Graças a Deus pelo indescritível Dom de Jesus! Eu olho para o meu
lugar na varanda perto do Trono e estou maravilhado.”

Anjo da Guarda: “Agora leve isso com você e receba. Erin, não se esqueça
de Salmos 46:5, Salmos 45, Habacuque, Salmos 18, Ezequiel 37,
Ageu e até mesmo o Cântico dos Cânticos. Você é Dele e Ele a ama,
então agora receba Seus dons e não olhe para trás ou para baixo. Você é
amada pelo Rei e este é o começo.”

O sonho acabou.
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