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120 - Fé e o Oceano

Recebido no sábado, 26 de abril de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 45)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado. Amo-Te, Senhor, e oro todos os dias para que ande nos Teus
caminhos. Senhor, o Senhor me deu o desejo de segui-lo onde quer que me
levasse. Senhor, eu oro para seguir um caminho sem culpa. Oro para que
entre no coração de meus inimigos para que eles também vejam que Deus
maravilhoso eu sirvo.

Você é bom e Suas misericórdias são novas a cada manhã. Hoje é um
novo amanhecer com Você e posso escalar uma montanha, pois com Você
nada é impossível. Senhor, mantenha-me no caminho que sempre te
conduz. Mantenha-me santo e separado enquanto vivo neste mundo.

Senhor, todos os dias eu lido com pessoas frias porque seus corações
estão duros e eles não pensam nada de mim. Muitas vezes me sinto como
um dano colateral, pois sou um pontinho e não tem significado para aqueles
que me odeiam. Por favor, perdoe-me quando fico com raiva ou fico
deprimido quando não tenho escolha a não ser estar na presença deles até
que um dia Você me remova.

Eu dou minha vida por Você, Jesus, agora e para sempre. Aqui na
Terra, eu sirvo ao meu mestre terreno, mas no meu coração faço isso para
agradar apenas a Você. Senhor, não posso me tornar santo. Posso andar em
seus caminhos da melhor maneira que posso todos os dias e é Você quem
decide se sou santo e agradável para você. Não posso agir de forma santa e
enganar a Deus, pois isso é impossível e não há nada escondido.

Senhor, não me deixe enganar quando alguém se chama de cristão ou
fala as Escrituras, pois aprendi da maneira mais difícil que alguém que
afirma ser santo pode levar muitos a uma estrada diferente e uma estrada
muito larga.

Hoje parece que muitos preferem esta 'estrada sagrada' com a ilusão
de que ela leva ao Céu, mas, Senhor, Você em Sua incrível bondade nos
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lembra que é a estrada esburacada, lenta e menos percorrida que leva ao
Céu e muito poucos viajam nesta 1.

Senhor, eu te amo, então, por favor, pegue minha vida e torne-a sua.
Pegue minha família e torne-a sua. Eu dedico tudo o que tenho a você. O
que eu tenho não é perfeito, mas é perfeitamente o que Você me deu.
Senhor, dou tudo o que sou a ti, pois tu és a minha  alegria.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em uma praia arenosa e podia ouvir as ondas quebrando.
Minhas roupas estavam rasgadas e percebi que já devia estar ali há algum
tempo. Meus músculos doíam, embora eu estivesse no meu corpo de 25
anos novamente. Minha bochecha  direita estava pressionada contra a areia.

Eu estava vestindo uma camiseta branca e um short jeans cortado.
Meu cabelo parecia sujo de água salgada, cacheado e cheio de areia. Minha
pele estava queimada de sol onde eu obviamente tinha sido exposta ao sol
escaldante.

Sentei-me e olhei em volta e vi que estava numa espécie de barra de
areia da ilha. Tinha cerca de vinte e cinco metros de comprimento e seis de
largura. Vi fragmentos do que parecia um barco quebrado e percebi que
devia estar nele, mas não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu que
me trouxe até aqui.

Não havia vegetação e, de fato, parecia a maré baixa. Percebi que,
com a maré alta, não sobraria nenhum banco de areia. O banco de areia
parecia alto o suficiente, pois estava a cerca de dois metros acima do nível
do mar. As ondas batiam ruidosamente na costa.

Eu: “Tudo bem, Senhor, abandonei totalmente a minha fé? Por que estou
aqui?"

Fui até os fragmentos do barco para ver em que tipo de embarcação
eu bati. Parecia um pequeno catamarã e vi fragmentos da vela. Havia
apenas um casco no banco de areia e  parecia que era de um 16 Hobie foits.

Eu: “Por que eu estaria em uma coisa dessas e no oceano nem menos?”

Comecei a olhar ao redor para ver se havia algo para salvar para eu
usar. Olhei em volta para ver se conseguia descobrir onde estava. Pude ver
que se tratava de uma área tropical, pois a areia era branca como açúcar.

Olhei em volta para ver se conseguia ver terra, mas não havia nada e
eu estava preso aqui. A água era límpida e profunda na cor verde do mar,
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então eu sabia que não estava realmente em uma área rasa e isso era
apenas uma ilusão.

Comecei a entrar em pânico quando percebi que estava sozinho em
um banco de areia da ilha, sem recursos e certamente não era o paraíso. O
sol estava alto no céu e parecia por volta do meio-dia com base na sombra
do catamarã quebrado e no calor. Estava cerca de noventa e cinco graus
Fahrenheit e úmido com uma leve brisa. No entanto, a umidade fazia
parecer mais como cem graus aqui fora.

Depois de uma eternidade, que para mim é cerca de vinte e cinco
minutos terrestres, percebi que precisava de água. Meu levantamento e
pânico me fizeram esquecer que estava com sede e ressecamento. Comecei
a orar.

Eu: “Senhor, se estás aqui e eu sei que estás, revela-te ou pelo menos
dá-me de  beber. Água seria ótimo.”

Esperei um pouco, mas não recebi nem ouvi nada. Agora eram por
volta das 15h. ou então, se eu pudesse assumir que estava em algum lugar
perto do equador em medida  terrestre.

Eu: “Como vim parar aqui? Eu tentaria navegar em um catamarã em um
lago com amigos, mas o oceano sozinho, sem mesmo colete salva-vidas? O
que eu estava pensando? O que o Senhor poderia estar me mostrando?
Senhor, por favor, estou com  sede.”

Eu estava falando em voz alta para mim mesmo como uma audiência
de um. Mais uma vez, estou ficando desanimada e impaciente. Comecei a
pesquisar os restos deste catamarã para ver se algo estava escondido sob os
escombros. Comecei a cavar um pouco na areia e descobri uma tira de uma
mochila.

Eu cavei freneticamente para tirar o pacote. Quando o abri e descobri
um molho de chaves de carro com fechadura automática, apertei-o algumas
vezes me perguntando se ouviria um chiado. Não havia chilreio é claro,
então eu tive que rir.

Eu: “Senhor, Você é engraçado.”

Olhei mais longe e encontrei uma capa de chuva em uma bolsa com
zíper, um pequeno starter de sílex, um espelho e uma pequena bússola. Eu
ri de novo com isso, pois era algo que eu carregava na parte de trás do meu
carro para emergências. Bem, como isso vai me ajudar se eu estou
morrendo de sede? Comecei a orar.
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Eu: “Senhor, não sei como me meti nesta confusão, mas consegui. Os itens
que tenho não vão me salvar aqui e agora preciso de água. Por favor me
ajude."

Enquanto estava deitado na areia, peguei o espelho e me olhei com
ele. Eu amei a minha aparência, mas obviamente minha confiança juvenil
causou essa bagunça e certamente não vai me ajudar a sair dessa bagunça.

Eu: “Espírito Santo, por favor, conceda-me sabedoria aqui, pois a maré está
subindo e eu irei deitar na areia procurando por meu 'Salvador'. Jesus,
estou olhando para cima, então onde está você? Uma ajudinha aqui, por
favor.”

Comecei a entrar em pânico de novo quando percebi que a maré alta
logo superaria completamente minha praia ou ilha em breve. Só então eu
ouvi um baque e olhei para  trás quando uma gaivota voou sobre mim.

Eu: “Ótimo, da última vez foram corvos e agora é um rato gigante com asas.
Espere,  talvez o Senhor queira que eu cozinhe e coma você.”

A gaivota olhou para mim, mas depois voou. Levantei-me para ver o
que era o som de baque. Olhei para o outro lado do casco e havia uma
garrafa de água de plástico. Dei  graças imediatamente e bebi a água fresca.

“Obrigado, Senhor, por Tua provisão. Da próxima vez, envie um barco
de resgate, pois  vou precisar dele em breve.”

A maré estava subindo e a pequena ilha agora estava ainda menor.
Comecei a preparar as partes do catamarã como minha única esperança de
flutuação, pois não tinha colete salva-vidas. A escuridão estava chegando e
para piorar as coisas, havia uma tempestade no horizonte.

Eu: “Então, Senhor, há uma tempestade se aproximando, as ondas estão
começando a subir, a escuridão está chegando e tudo o que tenho para
flutuar são os restos de um casco de um catamarã. Eu fiz algo na semana
passada que exigia esta lição? Posso dizer que não estou em casa no oceano
e até preferiria uma aula como esta na caverna do deserto? Por favor,
Senhor, me ajude.”

Eu esperei, mas não ouvi nenhuma palavra de volta de Jesus.
Coloquei minha pequena mochila em volta do pescoço e do braço e usei
alguns cordões para montar as peças, sem saber se eram dignas do mar.
Esperei então que as marés superassem o pequeno pedaço de terra que
agora tinha apenas cerca de um metro e meio por três.
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O casco do catamarã batia na areia e logo iria flutuar se eu não
pulasse nele. Assim como fiz, o pequeno banco de areia foi finalmente
totalmente dominado pelas marés.

No entanto, o casco estava escorregadio e eu mal conseguia me
agarrar a ele. Eu estava rezando para que as ondas não rolassem sobre
mim. Amarrei o cordão em volta do pulso e da cintura para que se as ondas
me puxassem para fora do casco, eu não perderia a única coisa que salvaria
minha vida naquele momento. O céu estava ficando cada vez mais escuro e
as nuvens de tempestade agora se formavam no alto.

Eu: Chorando. “Senhor, clamei a Ti e sei que isso é mais um treinamento de
fé, mas Tu  estás indo longe demais e eu vou me afogar.”

As ondas e a chuva pareciam aumentar de intensidade. Continuei
mergulhando a cada onda e a água salgada estava entrando em minha boca
e saindo pelo meu nariz. Quando eu era criança e minha família surfava na
costa da Califórnia, me lembrava muito bem dessa sensação e era horrível.

Enquanto meus pais surfavam nas ondas com suas roupas de
neoprene bem além das ondas, meu irmão e eu não fizemos nada além de
sermos golpeados pelas ondas. Para os adultos, eram apenas ondas
pequenas, mas para crianças pequenas como nós pareciam ondas matadoras
de três metros.

Comi mais areia e água salgada do que realmente passei surfando nas
ondas, mas nem é preciso dizer que não gostei muito até que minha
pequena roupa de mergulho foi tirada e eu estava em segurança em nossa
van. Algumas das condições eram extenuantes e frias.

De repente, percebi, ao relembrar minhas aventuras no surf, que
poderia realmente usar parte desse conhecimento para escalar o casco e
remar. Demorou várias tentativas de tentar içar meu corpo molhado para o
casco escorregadio, mas finalmente consegui.

Assim que coloquei meu corpo sobre o casco para descansar, a
tempestade veio. O vento soprou ondas enormes sobre mim e às vezes o
próprio casco submergiu. As ondas no oceano tinham pelo menos seis pés
de altura e isso foi apenas no início da tempestade.

Eu: “Senhor, por favor, me livra agora. Por favor, não me abandone. Por
favor, Senhor, eu quero acordar deste pesadelo. Por favor, Espírito Santo,
me ajude. Há uma Escritura e uma promessa que diz: 'assim que eu chamar,
você responderá aos meus clamores'. Por favor, faça isso agora, Senhor, pois
estou com medo.”

Jesus: “Erin, estou aqui. Veja."
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Tirei o rosto do casco para olhar o oceano. Ali, no meio da
tempestade, vi Jesus andando  sobre as águas.

Eu: “Senhor, é mesmo Você?”

Jesus: “Erin, você conhece a minha voz. Agora dê um passo de fé e venha a
Mim. ” Eu rapidamente desamarrei minhas mãos e cintura que me prendiam
ao casco e coloquei meu pé esquerdo na água. Era como uma estrada
invisível que pude sentir com os pés e comecei a caminhar em direção a Ele
sobre a água. Fiquei muito animado com tudo isso e comecei a tomar
consciência de mim mesmo e a desviar o foco Dele.

Eu então olhei para a tempestade e depois para os meus pés. Então,
como uma ponte caindo, eu atirei direto na água fria e escura. Fiquei
desorientado, mas finalmente voltei à superfície. Minha cabeça mal estava
acima da superfície e eu não conseguia ver nada  além de ondas.

Eu: Gritando. "Jesus, por favor, me perdoe."

Só então a Sua mão agarrou meu pulso e me puxou para fora.

Ele apertou minha mão suavemente e imediatamente estávamos em
uma bela varanda de pedra e cristal. Abaixo de nós havia uma incrível praia
de areia com conchas marinhas feitas de pérolas. Havia palmeiras com
frutas e plantas tropicais e o oceano era tão cristalino que dava para ver o
fundo. A areia era branca como açúcar e cintilante.

Eu vi Seu cavalo branco correndo para cima e para baixo na praia e
outro cavalo brincando nas ondas. Esses cavalos eram os mais bonitos que
eu já tinha visto e eles estavam se perseguindo. Eu ouvi o Senhor sorrindo
ao ver Seu cavalo. Ele deu um assobio engraçado e bateu palmas e os
cavalos rapidamente pararam para olhar para  Ele.

Jesus: “Não, vá e continue jogando”. Os cavalos começaram a perseguir uns
aos outros  novamente.

Enquanto eu estava sentado em uma cadeira na varanda de uma linda
villa na praia de alguém, percebi que tudo isso estava além das 'revistas
incríveis'. Esta era realmente a casa de praia de um rei. No entanto, eu
ainda estava um pouco quieto por causa do que acabou de acontecer no
banco de areia e ainda estava um pouco em estado de choque.

Jesus: “Erin, você está quieta. Aqui, tome um pouco de água, pois você
está com sede.”

Ele me entregou um copo e eu rapidamente e felizmente bebi.

Eu: “Senhor, o que aconteceu? Para que foi tudo isso? Por que você permitiu
isso em vez  de me trazer aqui? Estou faltando mais?”
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Jesus: Sorrindo.

“Primeiro, Erin, você fez exatamente o que eu esperava e não Me
surpreendeu.”

Eu: “Senhor, eu não deveria estar ainda mais avançado em minha fé agora?
Eu estava me lembrando da referência de Peter na semana passada, então
por que eu faria exatamente o que propositalmente tentei não fazer e cairia
na água?”

Jesus: “Hmm, ouvi muitos 'eus' na sua última declaração. O que você acha
que o colocou naquele banco de areia para começar?”

Eu: “Obviamente, eu era um capitão não qualificado ou arrogante deste
catamarã e me  coloquei lá.”

Jesus: “Na verdade, Erin, Deus colocou você aí. Por que você acha que Ele
fez isso?”

Eu: “Não faço ideia. Algum dos meus pecados da semana passada causou
isso?"

Jesus: “O pecado nem sempre é a razão pela qual você pode cair em
apuros. Erin, você vive em um mundo decaído com a raiz do pecado, mas
isso não significa que esta lição seja baseada nisso.”

Eu: “Oh, então isso foi uma lição. Senhor, minha falta de fé é um pecado?"

Jesus: “Hmm, essa é uma pergunta interessante que você faz. Por que você
falta?”

Eu: “Senhor, vim da carência e vivi a maior parte da minha vida sem
esperança. Já rezei muitas vezes, mas nem sempre o Senhor atendeu meus
pedidos. Já que Você não respondeu a essas perguntas no passado, por que
seria sábio continuar perguntando  continuamente?"

Jesus: “Ok, agora você para de perguntar?”

Eu: “Não, Senhor, paro de acreditar que Você vai responder.”

Jesus: “Então agora Eu nunca respondi suas orações?”

Eu: “Oh, me perdoa, Senhor, Você atende às minhas necessidades básicas e
Você é fiel, são apenas algumas das coisas maiores...”

Jesus: “Hmm, então há um limite para as orações de Deus respondidas? Se
você for perfeita, posso responder as grandes orações, mas como você não é
perfeita, só posso responder as pequenas orações? Portanto, agora Eu sou
um Deus que requer uma atuação e devo ser entretido para recompensar a
oração? Hmm, isso não parece certo. Erin, de  onde vem isso?"
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Ele estava sorrindo para mim, mas eu poderia dizer que ele estava
claramente procurando por uma resposta honesta de mim. Ao fazer isso, Ele
ainda era gentil e amoroso, mas severo.

Eu: “Senhor, acho que no ponto da minha jornada de vida eu deveria estar
sem o pecado da falta. Sinto que estou pecando contra Você quando duvido
e como se estivesse testando Você. Eu me pego quando oro por sinais. Eu
orei por certas coisas, mas não  consegui meus desejos.”

Jesus acenou para um anjo e ele trouxe para Ele uma 'Garrafa Genie'.
Ele agradeceu ao  anjo e os dois estavam sorrindo.

Jesus: Rindo.

"Ok, Erin, esfregue a garrafa e ore."

Ele riu um pouco mais enquanto entregava a garrafa para mim.

Eu: “Senhor, eu sei que Você não é meu pessoal Jesus Gênio da Lâmpada,
mas Você é meu Salvador. Se eu tivesse apenas três desejos, seria o
seguinte: Que eu morasse na Casa do Senhor para sempre perto de Seu
Altar e que meus filhos morassem lá também.”

Jesus: “Vá em frente, Erin, você tem mais um desejo.”

Eu: Fiz uma pausa e depois sorri. "Que Você se deliciaria em mim sempre."

Jesus: “Agora o que acontece?”

Ele pegou a garrafa, olhou para dentro, sacudiu e então a ergueu
contra o sol.

Jesus: Rindo.

"Hmm interessante. Erin, não coloque sua fé em ídolos sem valor.
Aprendi  algo hoje.”

Eu: Rindo. "Oh, Senhor, Você é tão engraçado."

Jesus: “Erin, concedo-te essas orações há muito tempo, porque eram boas.
Agora do que você está falando? Por que você parou de pedir certas coisas?”

Eu: “Senhor, orações maiores e milagrosas que só podem vir de Ti.”

Jesus: “Ah sim, aqueles que você não pode governar. Por favor explique."

Eu: “Senhor, não parei de orar por um milagre para aquelas crianças
coreanas da balsa afundada, mas agora parece que é tarde demais e estou
muito triste pelos pais. O vice princípio se matou como uma oferta de culpa
aos pais, já que havia providenciado a viagem para as crianças. Deveria ter
sido uma época feliz, mas a morte e o desespero pareciam vitoriosos. Você
não respondeu minhas orações sobre isto."
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Jesus: “Erin, isso não é verdade. Quem é você para que sozinho esteja
enviando orações para que Deus responda? Suas orações foram atendidas e
muitas outras também. Pelo  que você orou?”

Eu: “Um milagre, Senhor, e orei para que as crianças fossem salvas, pois
eram crianças boas que eram muito obedientes e ouviam e seguiam as
instruções. Só agora a morte era sua recompensa e agora o desespero é o
fardo de seus pais para carregar.”

Jesus: “Erin, quem é Deus, Meu Pai, e quem sou Eu? Você acredita que
mais de mil anjos foram enviados para ajudar essas crianças? Você acredita
que Eu sou capaz de salvar essas crianças da morte mesmo nas profundezas
do mar?

“Existe um limite? Onde isso está escrito? Como você sabe que não
havia servos cristãos levando essas crianças para casa? Você acredita que a
graça salvadora de Deus é multicultural? Você acredita que Deus é capaz de
falar outras línguas; entendendo e ouvindo o choro dessas crianças?

“Erin, não há nada que Deus não possa fazer? Lembre-se de que no
Apocalipse Ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que
ninguém pode abrir. Deus está no controle, Erin, e Ele está lá como eu estou
sempre com você. Você pode gastar um tempo precioso construindo um
dispositivo de flutuação ou pode orar, mas qual deles acabará  por salvá-lo?”

Eu: “Senhor, oração.”

Jesus: “Sua falta de fé não é pecado, mas não se surpreenda se eu não te
testar aqui.”

Eu: “Senhor, estás a testar-me?”

Jesus: “Aqui no Céu a título de aula, mas as tuas provas são do inimigo na
Terra e somente conforme permitido por Meu Pai. No entanto, o inimigo
prefere testes a testes, pois sabe que testes produzem resistência e prefere
evitar isso.

“Os julgamentos são diferentes dos testes, pois os julgamentos vêm
das mãos do acusador. A petição de julgamento é solicitada pelo inimigo nas
Cortes Celestiais e geralmente é concedida devido ao pecado, mas nem
sempre.

“Um dia você vai entender tudo isso, mas por agora seja grato por
ambos, pois eles estão produzindo o que é bom e um coração em você que
agrada a Deus. Erin, é por isso que você deve ficar feliz quando os testes e
provações vierem.”
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Eu: “Senhor, mas Tu disseste que agora o meu inimigo tinha seguido o seu
curso e estou  livre”.

Jesus: “Sim, mas você ainda não testou a porta da cela da prisão para ver
se está destrancada. Em vez disso, você permanecerá lá, embora tenha sido
instruído a correr.

Eu: “Senhor, uma cela de prisão também pode manter os bandidos fora.”

Jesus: “Sim, mas no seu caso o inimigo gosta de mantê-lo com medo e
trancado, porque você é 'assustador' para ele quando está vagando
livremente fazendo a Minha vontade.”

Eu: “Oh, Senhor, sou 'assustador' quando estou livre e não estou preso a Ti
também?”

Jesus: Rindo.

“Você é 'assustadora' apenas quando tenta navegar em um catamarã
sem guia. Você dirige seu próprio navio às vezes e tem mais fé em suas
próprias habilidades  do que Minhas capacidades para trabalhar sua vela.

“Erin, deixe-me ser sua vela, deixe-me guiar seu barco e deixe Deus
navegar, pois Ele sabe claramente o caminho pelo qual envia o vento. Você
é passageiro e imediato, mas  serve ao capitão e está à mercê de Deus.

“Agora há muito mais para discutir. Você acredita que a falta de fé é
um pecado?”

Eu: “Eu acredito que, no meu caso, a falta de fé é um comportamento
aprendido há muito tempo que começou na minha infância quando parei de
acreditar. Mesmo sendo criança e não crente, de alguma forma eu sabia que
Você era o Deus dos Milagres por ter visto os resultados, mas ainda não
acreditava que era digno. Senhor, muitas pessoas, mesmo agora, não
acreditam que eu seja digno ou limpo o suficiente para estar aqui contigo? ”

Jesus: “Pois é, Erin, se fosse assim, ninguém seria digno de estar aqui.
Então, o que eu  exijo de você?"

Eu: “Amar Você e a Deus com todo o meu coração e amar meu próximo
como a mim  mesmo.”

Jesus: “Preciso de um banho limpo e roupas limpas para você estar na
Minha presença? Santidade é uma questão de coração e de sabão. Vamos
voltar à palavra 'consagração' para estudar isso. Além disso, o que a palavra
'justo' significa?

“Digo a verdade, muitos dos que se dizem limpos não serão dignos.
Eles serão impuros, pois tratam apenas das aparências e não do coração.
Não apenas você não estaria à  altura de seus padrões, mas nem eu.
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“Como tal, Erin, estamos nisso juntos e você é minha, pois sou
poderoso para  salvar. Agora me diga pelo que mais você orou?”

Eu: “Um lar aqui na Terra, embora eu acredite que agora seja tarde demais
para isso?”

Jesus: Rindo.

“Espere, Erin, você viu algo no Relógio que eu não? Anjos, eu perdi
alguma coisa? Está quase na hora?”

Ele então ficou mais sério.

“Erin, estou perto, mas ainda há mais tempo, então, por favor, não
limite Deus porque sua linha do tempo não está acontecendo de acordo com
suas orações. Há coisas que devem ocorrer primeiro, então uma casa para
você ainda não está fora de questão.

“Algo é grande demais para Deus? Erin, você deve continuar a viver,
rir, orar e Me seguir.”

Eu: “Nem sempre consigo rir, Senhor, pois isso às vezes é muito difícil para
mim nas  minhas circunstâncias na Terra.”

Jesus: “Eu entendo, mas, Erin, por favor, encontre alegria porque você tem
muito o que estar feliz. Não fique ansioso por nada, mesmo quando os
tempos se tornarem mais difíceis na Terra. Mesmo assim, você ainda deve
tentar encontrar alegria para que, quando os outros o virem, sua fé se torne
uma fonte de conforto.

“Suas provações serão usadas para confortar as pessoas que precisam
ouvir as Boas Novas. Agora eu disse que construiria uma casa para você. No
entanto, eu também não disse que vou levar você e seus filhos em
segurança para as árvores?”

Eu: “Senhor, o Senhor está falando em nos levar com segurança para a
Terra ou aqui no Céu? Não posso imaginar outro movimento físico antes de
Você vir, pois isso certamente precisaria ser Você nos removendo
sobrenaturalmente deste lugar.

“Senhor, estes sonhos têm consumido muito tempo, mas salvam-me
muito, visto que vim a conhecê-lo e amá-lo tanto. Senhor, se disser
'mova-se', então eu me moverei, mas, por favor, forneça as circunstâncias
para fazer isso logo se o problema estiver próximo.

“Confio em Ti, Senhor, pois sei com absoluta certeza que Teu amor é
maior do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Na verdade, cada vez
com Você é melhor do que a anterior e mal posso esperar até um dia estar
aqui com Você permanentemente.”
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Jesus: “Também estou ansioso por este dia, Erin, e está escrito. Tente o
máximo que puder para Me procurar quando surgirem problemas. Haverá
eventos em que muitos  acreditarão que Deus não se importa mais.

“Porém, lembre-se do vale dos ossos secos, de onde vem o sopro da
vida e o cordão de prata. Agora me fale sobre sua fé e orações de alguns
dias atrás. Você encontrou uma  pomba de luto?"

Eu: “Ah, sim, Senhor, ouvi um estrondo na janela do meu escritório e
parecia que alguém tinha jogado uma bola de beisebol com força total. Eu
me levantei e saí para verificar isso. Não havia nada na frente do prédio,
então eu caminhei até a área gramada do prédio e lá no chão estava uma
pomba de luto cinza moribunda.

“A pomba estava deitada de lado e parecia dar seu último suspiro. Isso
estava partindo meu coração e eu não conseguia assistir. Parecia que sua
cavidade torácica estava inchada e havia sangue no canto do bico. Fiquei
com a pomba por mais alguns minutos, mas não queria vê-la morrer, então
voltei para dentro.”

Então eu percebi que queria orar por isso, então voltei para fora e orei
assim:

“'Senhor, Você pode fazer todas as coisas porque Você é o Deus que
criou o Universo e nada é pequeno ou grande demais para Você. Por favor,
cure esta pomba'”.

“Eu me movi em direção à pomba quando o pássaro tombou de pé.
Achei que uma perna estava quebrada como antes, estava contorcida e a
perna estendida. Corri para dentro para pegar minha câmera, pois ainda
acreditava que o pássaro poderia morrer. Voltei e tirei algumas fotos como
prova de que a pomba existia e orei novamente:”

“'Senhor, Tu estás exigindo que eu tenha fé como um grão de
mostarda. Você está dizendo pela Palavra de Deus que posso mover
montanhas pela fé no Nome de Deus. Você está dizendo que nada é
impossível. Bem, enquanto estou sentado aqui, creio que Você pode, por
favor, Senhor, cure esta pomba. Como posso curar os enfermos em Seu
nome, se não posso nem mesmo acreditar na cura desta pomba?'

“Eu orei no Espírito e vi o céu se abrir e um anjo desceu. A pomba foi
confortada pela minha voz, mas então, quando nada pareceu acontecer,
decidi voltar para dentro. Meu colega de trabalho estava lá e perguntou
sobre o som que ele tinha ouvido.

“Eu então o levei para fora e, assim que viramos a esquina, a pomba
voou como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, quando voltamos para a
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janela espelhada, pudemos até ver uma impressão de onde a pomba havia
batido e as penas estavam presas à janela.

“Nenhum de nós acreditava que a pomba havia sobrevivido ao
impacto, então eu disse: 'Obrigado, Senhor, por curar esta pomba!'”

Jesus: Rindo.

"Então, Erin, você estava me testando nisso?"

Eu: “Espere, Senhor, a fé não é uma forma de teste? A fé é algo que se
espera e a evidência das coisas que não se vêem. Se virmos o que oramos,
isso não aumenta nossa fé?

“Se eu orasse sem parar e ainda acreditasse, não havia evidência de
orações respondidas, como poderei andar com confiança? Senhor, estou aqui
sentado e não posso afirmar que te conheço totalmente, pois tu és um
mistério divino, incrível e fiel, mas  acredito em ti de todo o coração.”

Jesus: “Erin, suas palavras são boas porque vêm do seu coração. Você
reconhece que quando você orar se a oração for boa, Deus se virará e ouvirá
sua oração. Às vezes há evidências manifestadas, mas outras vezes você
não as vê, mas deve acreditar naquilo que é invisível.

“Você deve confiar em Mim que Eu a ouço, Erin, mesmo quando seu
coração estava partido por esta pomba cinza. Depois de um tempo, sua
impaciência não transformou a cura da pomba em um velo? Mais tarde
naquele dia, quando você contou a um especialista em pássaros sobre a
pomba, eles disseram que a ave provavelmente havia voado para morrer.
Então, o que eu fiz em resposta a isso?”

Eu: “Você logo depois me mostrou a mesma pomba olhando direto para
mim de um poste.”

Jesus: “Sim, isso foi poucas horas depois e o pássaro ainda estava bem
vivo. Mesmo assim, por um momento você ainda duvidou de que sua oração
valesse muito. Num minuto você acreditou que suas orações deveriam ter
levantado a balsa e salvado as crianças, então no minuto seguinte você
duvidou que suas orações pudessem ter curado um pássaro moribundo. O
que você descobriu mais tarde sobre a velocidade de voo do pássaro no
momento do impacto?”

Eu: Rindo. “Aprendi que uma pomba pode voar a até 55 mph, o que está em
torno dos  limites de velocidade de algumas rodovias.”

Jesus: Rindo.

“Isso é interessante, pois um objeto voando nessa velocidade deveria
ter sido esmagado e morrido instantaneamente, então você testemunhou
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um milagre. Você até viu um anjo de um Céu Aberto e depois ouviu um
especialista em pássaros confirmar que a pomba deveria ter morrido? Agora,
Erin, quem criou a pomba para começar?"

Eu: Triste. “Senhor, algum dia vou acreditar como um grão de mostarda? Eu
vim até aqui e minha crença ainda é horrível e estou com raiva de mim
mesmo. ”

Jesus: “Esta última afirmação foi a primeira verdade sobre a qual você
acabou de falar. Agora perdoe a si mesmo, pois está aprendendo que,
quando ora, você deve acreditar nisso. Erin, digo a verdade que esta pomba
nunca se esquecerá de você e algum dia residirá no Jardim do seu Lar
Celestial. Você acredita nisso?”

Eu: Eu ainda estava deprimido com a minha descrença. “Sim, Senhor, já que
o Senhor disse, é claro que eu acredito. Senhor, sinto muito é preciso que
Você, por favor, me ajude aqui e me conceda uma fé inabalável. Eu te amo
tanto que quero que você me use e fique satisfeito comigo.”

Jesus: “Erin, um filho faz o que seu pai faz, então eu espero em meu pai.
Na Terra, você foi ensinado a seguir seu pai, exceto que você não podia
confiar em seu pai. Suas provações se tornam mais difíceis porque você
demora para aprender quem Eu sou e  quem é Meu Pai.

“Você esteve em lugares celestiais e viu milagres e agora os conhece
plenamente. Você também orou e suas orações foram respondidas, mas nem
sempre como você ou o mundo espera. Sua crença é boa, mas sua fé em
receber é o problema. O que eu disse  sobre um presente? Você recebeu?"

Eu: “O anjo me deu o presente, mas eu não vi aqui. É o dom da fé?”

Jesus: “Erin, acredite que você recebe e tem fé no Senhor, mas seja
paciente porque você ainda tem tempo para ver esses dons. É normal
receber bons presentes, pois você é capaz de fazer isso e agora pode
esperar algo.”

Eu: “Oh Senhor, o que é? Estou tão animada!”

Jesus: Rindo.

"Erin, antes eu estava disposto a dar a você metade do Reino e agora
você  está mais animada por uma caixa e o que há nela?"

Eu: “Sim, Senhor, estou tendo fé no que não vejo e isso é bom, certo?
Metade do Reino vem com responsabilidades, então, por favor, fique com
isso, mas eu ainda adoraria ser convidado para vê-lo.”

Jesus: “Erin, pense e ore sobre isso hoje, pois estou prestes a usar você,
seus amigos e outras pessoas. Anime-se e mantenha seus olhos em mim.
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Agora, Me conte sobre o seu sonho de ontem à noite, pois isso é
importante.”

Eu: “Neste sonho, fui convidada para ir à casa de um cliente e havia
algumas crianças muito pequenas. Esta mulher estava cozinhando e me
convidou para almoçar com várias outras pessoas. Cheguei cedo e notei que
ela tinha buquês de flores murchas.

“Perguntei se poderia ajudá-la, já que as flores estavam morrendo e
ela me apontou um grande vaso com água e disse que ainda não tinha
pegado. Mais tarde, quando arrumei as flores, ela expressou dúvidas para
mim de que elas poderiam ser salvas, então orei para mim mesma baixinho.

“As flores eram uma coleção de pequenas campânulas e corações
sangrando. Imediatamente a água ajudou e as flores mortas se animaram.
Ela então fez  pão de trigo com farinha que ela mesma moeu.

“Olhei em volta e vi que sua casa era linda e que seus filhos eram
lindos e bem comportados. No entanto, um sentimento de tristeza tomou
conta de mim quando me  lembrei que essa mulher era mórmon”.

Jesus: “Sim, mas tem mais. Vá em frente, Erin."

Eu: “Sim, eu tinha um evento para ir por volta do meio-dia, então eu teria
que perder o almoço, mas ajudei ela a se preparar para as outras pessoas
que viriam:

'Você é a mulher perfeita de Provérbios. Você fala gentilmente com seu
marido e filhos e eles o respeitam e tratam com amor. Você dirige uma bela
casa e é saudável. Você até moe seu próprio trigo, pode suas próprias frutas
e até costura. Você entretém seus amigos e tem um ótimo status na
comunidade.'”

Mulher: Rindo como se soubesse disso, mas era humilde. “Erin, quando
você terminar, por favor, volte e você pode aprender a moer o trigo.”

Deixei uma pilha de meus cartões de visita para o almoço dela e
depois fui para o meu evento. Quando voltei depois do meu evento no
auditório, ela agora estava se preparando para o jantar. O irmão dela
atendeu a porta e eu sabia que ele era um construtor e também um
mórmon.

Mulher: “Erin, ele vai te mostrar como peneirar o trigo. Dê a ele seu cartão
de visita. Eles estão bem ali.”

A princípio, não vi meus cartões de visita, pois eles haviam sido
copiados e, no verso deles, havia um convite para um evento em sua igreja
com meu nome. No entanto, percebi então que meu nome foi alterado para
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algo que não reconheci; ou Zarah ou Zara. Fiquei tão chateado por eles
terem enganado outras pessoas para acreditarem que eu fazia parte da
igreja deles que fiquei doente.

O irmão dela então me levou na parte de trás e me mostrou um garfo
de arremesso que tinha seis dentes. Ele começou a pegar o grão e jogá-lo,
depois me entregou o garfo de piche. Eu disse a ele que sabia separar o
trigo e que o peneraria pelo Senhor. Ele parecia triste.

Jesus: “O que você achou?”

Eu: “Se devo testemunhar para eles, precisarei de fé como um grão de
mostarda. Que tal eu simplesmente acreditar em Você para os corvos me
alimentarem e as gaivotas trazerem garrafas de água? Senhor, essas falsas
religiões são todas baseadas em um mito sobre Você e o Céu.”

Jesus: “Erin, você conhecerá as raízes da fé de uma pessoa por quem ela
acredita que eu sou e o que ela acredita que é o céu. Agora você deve orar
como eles foram  enganados.

Em breve, todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas
confessarão, e haverá luto e pranto, porque tantos foram enganados. Agora
ore para que eles Me  conheçam agora como você sabe o que está por vir.”

Eu: “Senhor, me cura de cada parte que falta em mim e ajuda-me a
permanecer em pé”.

Jesus: “Erin, a sua fé a cura, então se anime e receba e acredite quando
orar.

“Quando você vir o Céu Aberto no Espírito enquanto ora e os anjos
descem, isso também é um sinal para você de que suas orações chegaram
ao Meu Deus Pai.

“Você é amada, Erin, então não se preocupe. Oh sim, volte a todas
aquelas Escrituras que você recebeu para comida e água e lembre-se de
quem é você.”

Quando olhei para o Oceano Celestial e vi como tudo isso era lindo, Ele
se aproximou e me abraçou.

O sonho acabou.
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