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123 - Fé, Treinamento e Salmos 23

Recebido no domingo, 18 de maio de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 47)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia e pelos sinais de Seu amor e favor, apesar
do momento difícil que estamos passando. Agora, em vez de ouvir as vozes
da condenação, estamos optando por nos posicionar e orar. Por favor,
perdoe-me, pois não pedi orações novamente. Senhor, agora fiquei com a
dura cerviz como um pássaro orgulhoso e não quero mais mostrar minhas
vulnerabilidades.

Esta é a verdade e agora estou confessando com minha boca e caneta.
Senhor, no meu aniversário no início deste ano, Você me disse que eu logo
estaria livre e que não sofreria mais vergonha. Você me disse que me tiraria
deste lugar deserto e até me disse o seguinte; 'Erin, você é uma flor no
deserto, mas não uma flor do deserto.'

Por favor, Senhor, Você é meu advogado e meu parente redentor. Você
é meu advogado, então, por favor, defenda meu caso nos tribunais de Deus.
Por favor, Senhor, remova o inimigo de minha vida. Honestamente, Senhor,
não é nem mesmo o inimigo, mas outros cristãos que ferem meus
sentimentos. Nossa, aí eu confessei.

Por favor, perdoe-me, Senhor, por usar qualquer coisa contra meus
irmãos ou irmãs em Cristo, já que muitos deles estiveram comigo desde o
início e estão por mim. Por que então, Senhor, eu construí estas minhas
paredes? Também parece que mesmo um pequeno e-mail pode me impedir
de pedir orações e encorajamento. Você também me mostrou o
ressentimento de alguns que nem mesmo fazem parte do meu grupo.
Senhor, como posso ser chamado por Ti, quando uma pequena coisa começa
uma tempestade de fogo em meu coração?

Todos nós fomos chamados para um propósito e todos os Seus santos
foram chamados para este tempo especial. Você testemunhou uma fome em
nós e um desejo de estar com Você que abandona todos os outros. Este é
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um momento de grande expectativa, mas também às vezes de medo,
euforia e desejo de que nossa eternidade no Céu comece.

Este lugar escureceu e estamos desgastados, pois sabemos que a Sua
igreja é a Sua Noiva. Para aqueles que pertencem a uma igreja maravilhosa
cujas fundações estão baseadas na verdade e no amor, vocês devem se
apegar a isso, pois isso será um farol na tempestade que se aproxima, com
certeza, Senhor, Você brilhará como um diamante  para os perdidos.

Para aquelas igrejas que Te rejeitaram, Senhor, que aqueles crentes
possam ser reunidos a Ti. Eu fiquei desiludido com os jugos de cristãos
bem-intencionados há muito tempo, pois todos queriam ser os primeiros e
eu me sentia desqualificado até mesmo dos bancos. Até me matriculei no
seminário de pós-graduação pensando que encontraria ele lá. Em vez disso,
vi cerimônias litúrgicas, scripts e menos de você.

Eu Te vi na câmara nupcial no Céu, embora me sentisse impuro em
minha caminhada. Fui declarado por Você branco como a neve, mas agora,
com minhas provações, me pergunto se Você ainda vai me aceitar como
sou? Posso ser amado como um cobrador de impostos? Posso ser amado
como alguém que tem sangue nas mãos por tirar uma vida?

Você pode me amar se às vezes eu duvidar do meu lugar no Seu
coração? Você pode me amar se eu cometer erros? É o seu caminho tão
estreito que não há lugar para os meus pés? Há espaço para os pés de
alguém?

Você me mostrou grandes mistérios e maravilhosa glória no Céu e
estou maravilhado com Sua majestade e estou maravilhado com Suas obras.
No entanto, sou digno disso e algum de nós? Senhor, o oceano é profundo,
escuro e assustador e as ondas são mais  altas do que eu posso ver.

Se eu te ligar, você está realmente aí? Se Você não responde às
minhas orações por cura e me leva a uma margem segura, é porque fui
esquecido? Eu estou fora do Seu amor e favor agora? Fiz algo de errado?
Você vai me responder?

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente eu estava no Gólgota e o céu estava escuro e em tons
de cinza. Eu mal vi a luz porque o sol foi filtrado por um eclipse. A lua
começou a se mover sobre o sol e uma pequena faixa de luz destacou as
três cruzes.
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Havia três corpos lá; dois ladrões e Jesus. Houve um vento horrível
com força de vendaval e a poeira estava se levantando. Eu ouvi um grande
estrondo e então o chão  tremeu. Caí de joelhos ao ouvir a voz de Deus.

Deus: "Erin, quem aqui era digno de vir ao trono?"

Eu estava de joelhos enquanto o chão continuava a tremer. Eu estava
tão apavorado que  mal conseguia falar.

Eu: “Deus Pai, Jesus foi e é digno, pois é o broto tenro”.

Deus: “Erin, o ladrão pediu para ser lembrado por meu filho?”

Eu: “Sim, padre.”

Deus: “Onde está o ladrão hoje?”

Eu: “No Paraíso com Jesus.”

Deus: “Se Meu Filho o declarou digno, então ele é digno e aceito. Não
questione o seu valor e não duvide. Meu filho escolheu você, então você é
digno. Erin, eu fiz você e você é amada. Erin, estou bem, por favor. Agora,
você quer ficar aqui no Gólgota ou quer vir a Mim?”

Eu: Tremendo e chorando. “Lamento, Deus, por favor, perdoe-me, pois não
quero voltar ao Gólgota, pois dói muito ver Jesus pendurado na cruz. Por
favor, Senhor, remova-me.”

Deus: “Por favor, Erin, pare de crucificar a si mesma e a Jesus. Erin, eu não
te abandonei. Muitos que afirmam aceitar a Jesus seriam os que manteriam
essas três cruzes ativas. Haveria muitos pregos e nenhuma Ressurreição.
Assim foi então e assim será novamente. Não há nada de novo sob o sol e
você foi libertado.

“Você foi perdoado repetidamente, setenta vezes sete vezes. Eu sou o
verdadeiro Juiz e tenho poder sobre a vida e a morte. Jesus possui as
chaves. Você gostaria de continuar? Você está pronto para ver mais? A
colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos ”.

Eu: “Sim, Senhor.”

Então, um anjo do Senhor apareceu diante de mim.

Anjo: “Erin, fui enviado por Deus para te levar para ver algumas coisas.
Você está  pronto?"

Eu: “Acho que sim”.

O anjo me colocou de pé e pegou minha mão. Instantaneamente,
estávamos em um lugar muito árido como o deserto. Eu poderia dizer que
era em algum lugar do Oriente Médio e vi um grupo de soldados americanos
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brincando com as crianças e entregando-lhes doces. Eu vi alguns homens
locais da aldeia odiarem os soldados e planejando matar os  soldados.

O anjo então acenou com a mão e eu vi o tempo passando como se
estivesse pressionando um DVD para frente. Algo havia acontecido e eu vi
os cadáveres das crianças caídos no chão. Os soldados eram acusados de
matar as crianças, mas não eram os assassinos.

Em vez disso, as crianças estavam sendo usadas como escudos para
esconder o inimigo enquanto o inimigo atirava nos soldados. Eu ouvi
lamentos e lamentações quando os helicópteros tiraram os soldados da área.
Os fardos dos soldados eram tão grandes e as  cangas enormes.

Eu: “Meu coração está partido por aqueles pobres soldados, assim como
pelas mães dessas crianças. Isso é tão horrível. Por que estou vendo isso?”

Em seguida, fui levado a uma pequena aldeia africana onde não havia
água. Eu vi uma mãe de duas crianças doentes caminhar por horas até o
bebedouro para encher seus baldes e recipientes enquanto seus filhos
doentes permaneceram na aldeia. Ela também estava fraca e depois de
encher seus vasos ela caiu ao longo do caminho e derramou a maioria dos
vasos.

Isso foi tão doloroso de assistir. Ela estava tão chateada consigo
mesma que estava chorando. Como ela estava tão perto da aldeia, ela
carregava o que tinha, mas era o suficiente para apenas uma criança. Seus
filhos tinham três e cinco anos e a de cinco não duraria.

De qualquer forma, uma criança morreria e ela não poderia decidir
qual e quem poderia? Ela pediu ajuda a outras pessoas e disse-lhes que se
alguém lhe emprestasse água, ela traria o dobro no dia seguinte. No
entanto, ela foi rejeitada. As pessoas queriam ajudá-la, mas também
precisavam de água.

Eu então a vi dar qualquer água que ela tinha deixado para seu filho
de três anos. Depois, ela segurou seu filho de cinco anos enquanto ele
fechava os olhos. Ela o embalava e cantava uma música pedindo aos anjos
que o levassem para uma terra onde havia água boa e comida farta.

Observei quando o corpo do menino finalmente ficou mole. Eu então
ouvi o choro dessa mulher alcançar o próprio Trono de Deus. Eu a ouvi pedir
perdão por sua queda na estrada enquanto se culpava por derramar os
vasos de água.

Eu: “Isso é muito difícil de assistir. Não foi culpa dela."
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O anjo pegou minha mão. Em seguida, estávamos olhando para um
veículo que havia ficado submerso em um rio inundado que cruzava em
algum lugar da América do Sul. Eu vi um velho caminhão com um bebê
sendo segurado por uma menina de cerca de nove anos. O caminhão foi
repentinamente varrido e a água começou a encher a cabine do caminhão.

Um galho de árvore passou pelo táxi e prendeu a mãe para que ela
não pudesse sair. Ela gritou com o filho para pegar o bebê, subir no teto do
caminhão e pedir ajuda. Enquanto a menina de nove anos não queria deixar
a mãe, ela sabia que logo a água estaria muito  alta para ela escapar.

A mãe gritou novamente para ela ir embora, então a menina segurou o
bebê com um braço e rastejou para o teto do caminhão. Ela estava
tremendo e chorando enquanto gritava por socorro. Alguns homens estavam
vindo para resgatá-la quando ela ouviu sua mãe falando com ela.

Mãe: “Eu te amo e tenho orgulho de você. Você é tão corajoso. Agora, eu
preciso que  você cuide de sua irmã e ande com Deus.”

Então, ouvi a mãe chamar sua filha de algo semelhante a 'Mia' ou
'Mea'. Em seguida, fez se silêncio enquanto a água havia invadido a cabine
do caminhão. Os homens chegaram tarde demais para salvar a mãe da
menina, mas as duas crianças foram salvas.

Eu estava chorando tanto com tudo isso.

Eu: "Anjo, por favor, não mais."

Anjo: “Tenho mais para mostrar a você e há uma razão, Erin.”

Eu: “Por favor, diga a Deus que sinto muito por levar Jesus à cruz
repetidamente.”

Anjo: “Erin, não é sobre isso. Por favor, permita-me mostrar-lhe mais e você
descobrirá que o amor e a graça de Deus são soberanos e perfeitos em
todas as provações. Agora você gostaria de continuar?”

Eu: “Sim."

Anjo: “Você cometeu um erro comum, Erin, que tenho testemunhado ao
longo dos tempos. Você não olha para cima o suficiente e acaba se
concentrando em si mesmo e nas pessoas ao seu redor como medida. Erin,
você só deve olhar para o seu Criador e Deus é o Criador de tudo e Ele vê
tudo. Lembre-se de olhar para cima. Venha."

Ele pegou minha mão e agora estávamos em Norman, Oklahoma. Esta
era uma área onde estão todas as raízes do meu pai terreno e existem
túmulos aqui que estão cheios  de meus parentes.
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Eu vi um dia normal aqui e estava quente e ainda com nuvens se
aglomerando ao longe. O anjo me levou para uma parte ao sul da cidade ou
pelo menos parecia que do meu ponto de vista. Estávamos em uma pequena
fazenda com prédios brancos e acredito que sejam plantações de milho, mas
não tenho certeza se isso era milho. Parecia que esta fazenda tinha
equipamentos agrícolas modernos.

Eu vi um pai chamando seus dois filhos para dentro de casa para se
lavar antes do jantar. Eu vi a mãe dos meninos cozinhando na cozinha desta
linda casa de fazenda quando, de repente, vi uma nuvem funil no horizonte.
Eu ouvi o pai gritar para a mãe ir ao porão. O pai então reuniu seus filhos e
eles correram para o porão também.

O tornado veio do nada enquanto o pai carregava o menino mais novo
enquanto segurava a mão do menino de nove anos. Ao chegarem ao porão,
a mãe estendeu a mão para o menino mais novo. No entanto, apenas uma
fração de segundo antes que o pai pudesse trazer o outro menino para o
porão; algo empalou o braço do pai.

Instantaneamente, o menino foi arrastado para o tornado quando o pai
caiu no porão com a porta batendo atrás dele. Em um instante e um piscar
de olhos, um de seus filhos

simplesmente se foi. O lamento era quase tão ensurdecedor quanto o som
do tornado e  nenhum filme poderia capturar isso.

Quando o tornado passou em questão de minutos, a família saiu do porão
para ver se tudo havia sumido. A fazenda inteira se foi em um instante. O
pai e a mãe correram para todos os lados e chamaram o filho, mas não
houve resposta e já sabiam que não  ouviriam.

Eu: “O filho está bem?”

Anjo: “Ele foi levado para casa, Erin.”

Eu: “Por que você está me mostrando tudo isso?”

Anjo: “Erin, cabe a mim levá-la a esses lugares, mas não te dou
conhecimento. O Senhor lhe mostrará mais. Você consegue continuar?”

Eu: Eu estava em lágrimas e em choque. “Sim, mas eu não gosto.”

O anjo pegou minha mão novamente e fui levada para algum lugar na
Rússia ou na União Soviética. Era inverno, mas aquele parecia outro lugar no
tempo. Alguns soldados chegaram a uma pequena cabana de um agricultor
de batata e os soldados o acusavam  de algum tipo de traição.

Os soldados agarraram o fazendeiro enquanto seus filhos pequenos e
sua esposa imploravam que o libertassem. Em vez disso, o fazendeiro foi
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levado para fora e baleado nas costas. Os soldados então fizeram a esposa
do fazendeiro cozinhar para eles.

Ela ficou arrasada, mas para manter seus filhos seguros, ela fez o que
lhe foi dito e instruiu seus filhos a serem corajosos. Os soldados perversos
então pilharam tudo o que tinham e pegaram qualquer coisa de valor
enquanto a mulher cozinhava. Depois de comerem, eles estupraram a
mulher e uma de suas filhas de seis anos.

Na verdade, eu tive que fazer uma pausa aqui para vomitar, pois a
visão disso literalmente me deixou doente. Demorei um pouco para voltar a
esse sonho, mas o  Senhor finalmente disse que era a hora e eu obedeci.

De volta ao sonho...

Um dos soldados então levou a garotinha de quatro anos para a
floresta. O menino tinha cerca de cinco anos e os soldados o amarraram e
amordaçaram. Os soldados atiraram na menina de seis anos.

Depois de algum tempo, eles ouviram outro tiro vindo da floresta
quando a mãe levou um tiro acima do coração. No entanto, ela não estava
morta quando os soldados partiram, mas ela estava muito fraca. Ela se
arrastou até o lugar onde seu filho estava amarrado e o libertou, mas agora
ela mal conseguia falar.

O menino segurou a mãe enquanto ela lhe dava instruções para ser
corajoso. Eu vi anjos assistindo à cena e eles também estavam de luto. A
mãe morreu pouco depois, mas antes disso, ela pediu ao menino que os
perdoasse e orasse porque Deus existe. Ela então deu seu último suspiro e
morreu.

O tempo pareceu avançar de novo e agora esse menino parecia muito
mais velho. Ele foi até as tábuas do chão e pegou uma pistola e algum
dinheiro escondido dos soldados. Ele relutantemente embalou algumas
coisas enquanto tremia e chorava por seu papai e mamãe.

Eu: “Como pode Deus assistir a isso e não queimar de raiva? As outras
coisas foram  acidentes, exceto a primeira. Como isso pode acontecer?”

Anjo: “Erin, você não conhece Deus e Seus propósitos. Você não é Deus,
então não o  julgue.”

Eu: “Estou triste e zangado porque aquelas crianças poderiam facilmente ser
minhas. Isso me lembra daquele adolescente no armário. Isso foi recente?”

Anjo: “Erin, você não pode julgar até que tenha visto a foto inteira. Deus
conhece o  princípio desde o fim e o fim desde o princípio. Agora vem."
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O anjo pegou minha mão e instantaneamente eu estava em um lugar
vinte anos antes do momento em que estávamos. Era inverno novamente e
no norte da Rússia ou algo  parecido.

Eu vi um menino de cerca de quatro anos e ele havia sido abandonado
pelos pais. Ele estava doente e os pais o deixaram, pois ambos eram
indiferentes e o pai costumava ficar bêbado e machucar o menino.

Eventualmente, esse menino foi deixado em uma pequena cidade para
se defender sozinho até que um homem com más intenções levou o menino
para sua casa. Lá, o menino foi severamente abusado mesmo quando o
homem o trouxe de volta à saúde. O menino ficou bastante amargo e
zangado.

Havia meninas na aldeia que pareciam felizes e isso o irritou muito e
ele passou a odiar as mulheres. Os pensamentos do menino à noite às vezes
eram ódio e outras vezes lágrimas e tristeza. O tempo todo, o velho
continuou a abusar do menino.

Quando esse menino fez 12 anos, ele decidiu que era hora de fazer
algo quando o velho disse que o mataria enquanto dormia. O velho também
abusava de outros meninos e dava vodca e dinheiro aos pais em troca disso.
Então vi coisas indescritíveis que me deram vontade de vomitar novamente.

O menino de 12 anos reuniu os outros meninos e eles mataram o
velho. Mais tarde, ele descobriu que os pais denunciaram os meninos por
assassinato, então o menino de 12 anos reuniu os outros meninos e fugiu.

Eu vi esses meninos juntos por anos e eles bebiam muito jovens, mas
todos eram dependentes do menino agora mais velho. O grupo acabou se
juntando ao exército para que pudessem ser alimentados.

Eu: “Senhor, são estes os soldados? Foi isso que aconteceu com eles para
que pudessem fazer essas coisas horríveis?”

Anjo: “Erin, agora você está começando a entender as raízes do ódio e não
é um juiz por um bom motivo.”

Fiquei triste, mas estava muito grato porque minha vida era fácil em
comparação, já que  não fazia muito tempo.

Instantaneamente, fui levado para um campo de extermínio na Polônia
durante o regime nazista. Eu vi um trem parando na estação e cidadãos
judeus sendo formados em duas longas filas. Homens jovens e homens mais
velhos saudáveis estavam em uma linha e idosos, mulheres grávidas,
crianças, deficientes e mulheres com bebês estavam em outra linha.
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Os que estavam na linha saudável foram presos e usados como
trabalhadores. No entanto, a outra linha foi alvo de extermínio e morte
imediata. No entanto, simplesmente não posso dar mais detalhes, pois ir lá
novamente faria meu coração literalmente adoecer. As mães cantavam uma
música para manter as crianças calmas e vi árvores floridas porque era
primavera aqui.

O anjo me mostrou uma inscrição em uma das paredes das celas do
prisioneiro. Essas palavras estavam gravadas na parede, mas eu não
conseguia entender o script. No entanto, quando o anjo acenou com o braço,
eu pude ler como se fosse em inglês.

Script: Acredito no sol mesmo quando não está brilhando. Eu acredito no
amor mesmo quando não o sinto. Eu acredito em Deus mesmo quando Ele
está em silêncio.”

Comecei a chorar.

Eu: “Por favor, leve-me a Jesus. Por favor, eu tenho perguntas.”

Instantaneamente, fui levado ao Jardim de Deus no céu. Eu estava no
pasto de Deus próximo ao Rio da Vida. Meu estômago doente foi
instantaneamente e felizmente curado assim que cheguei aqui. Corri até o
rio e pulei direto.

As pedras, verdadeiras jóias, no fundo do leito do rio cintilavam. A luz
do sol era espetacular, pois as pedras do leito do rio criavam diamantes
dançantes de arco-íris na superfície da água.

Eu: Chorando. “Oh Deus, perdoe meu beicinho e perdoe meus discursos. Oh
Senhor, não há ninguém como Você e eu serei eternamente grato.”

Sentei-me na margem do rio e a grama estava tão macia. Movi a
palma da minha mão sobre as folhas de grama e elas pareciam zumbis.
Escutei mais de perto e com certeza eles estavam cantando. O que é o céu
que até a grama adora e canta para Deus?

Eu levantei minhas mãos e louvei a Deus pelo céu. Eu cantei vários
hinos e percebi que minha voz é linda aqui no céu, se não
extraordinariamente. Eu me senti seguro e revigorado novamente e todos os
meus problemas agora eram uma memória distante. Depois de algum
tempo, finalmente falei com o Senhor 'no ar'.

Eu: “Senhor, disseste: 'Fique quieto e saiba que Eu sou Deus.' A primeira
vez que falou comigo em 1983, foi o que Você disse. Eu tinha apenas vinte
anos. Senhor, isso foi há trinta e um anos. Agora você me trouxe aqui e eu
sou seu para sempre. Por favor, perdoe  minha tolice.”
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Senti uma mão em meu ombro e era Jesus. Ele se sentou ao meu
lado na margem do rio. Jesus: “Que bom que você veio, Erin.”

Eu: “Senhor, tem sido um momento difícil, mas não é nada comparado ao
que o anjo me  mostrou. Eu sinto muitíssimo."

Jesus: Ele se aproximou e me segurou. “Está tudo bem, Erin. Você entende
o que foi  mostrado a você e por quê?”

Eu: “Mais ou menos, mas não realmente.”

Jesus: “Antes de te responder, pensa no que te foi mostrado. Com o que
você saiu?"

Pensei em tudo o que tinha visto por algum tempo enquanto o Senhor
baixava tudo de novo em minha memória.

Eu: “Acho que no começo fiquei triste, mas depois fiquei com raiva. Logo
depois disso, quis fazer um julgamento. No entanto, agora estou apenas
vazio e não tenho nada,  Senhor.”

Jesus: “Então me permita, Erin. Quem você acredita que eu sou? Você
acredita que Eu sou um Senhor amoroso? Você acredita que Deus é justo?
Você pode confiar no Meu amor e no julgamento de Deus?”

Eu: “Eu não entendo enquanto tento me envolver nisso. Tento contê-lo, mas
não sou capaz. Eu não posso ver o fim desde o começo nem posso ver o
começo desde o fim. Eu só vejo minha porção e meu círculo, pois não sou
Você, Senhor. Enquanto Sua graça  abunda, a minha não é assim.”

Jesus: “Diga-me então como você se sentiu?”

Eu: “No começo eu queria salvar, depois queria matar e até matar e depois
ficava vazio”.

Jesus: Sorrindo.

“Então você queria brincar de Deus, salvar e depois julgar sem todo o
conhecimento dele?”

Eu: “Senhor, não estou qualificado para salvar, apenas aponto para Ti, meu
Salvador. Não estou qualificado para julgar porque não sou Deus no Trono,
nem trabalho em Seus tribunais. Você acabou de me levar em uma
montanha-russa de emoções. Senti terror, tristeza, raiva e luto. Agora é
muito melhor se eu simplesmente permanecer em silêncio.”

Jesus: Rindo com simpatia.

“Erin, isso é novo para Deus? Algo disso é novo para Deus?”

Eu: “Não, claro que não.”
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Jesus: “Quem não vê o invisível não pode julgar, porque há um teto de
vidro sobre a Terra e não há nada de novo sob o sol. O inimigo vive, mas
logo será removido. Erin, seu  Salvador vive e nunca será removido.

“Seu Deus reina, então não se preocupe com o amanhã. Vou guiá-lo
como no Salmos 23: 'Deus está dentro de você e você não falhará. Deus o
ajudará ao raiar do dia. Mandarei  sinais e ajudarei.'

“Agora é o suficiente por hoje. Farei com que você se aprofunde
nessas histórias para encontrar uma chave simples. Você tem um amigo que
sabe disso. Agora, quando o problema vem, para onde você olha?"

Eu: “Eu olho para cima, certo?”

Jesus: Rindo.

“Sim, Erin, mas por favor não se preocupe porque você é amada.
Venham a Mim, os que estão cansados, e Eu lhes darei descanso”.

Eu: “Senhor, estou cansada”.

Jesus: “Descanse em Mim, Erin, porque a batalha é de Deus.

“Agora ore e fique quieto.”

Ele sorriu e me abraçou.

O sonho acabou.
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