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131 - Fé vs. Medo

Recebido, 31 de julho de 2014

(anteriormente conhecida como Céu 55)

Querido Pai,

Eu sou derrotado, com o coração partido e com medo quando olhei
para baixo e tubarões viram na água. Meus filhos não os viram porque seus
olhos permaneceram em Você. Agora estou na água enquanto os tubarões
circulam e a esperança parece distante. Por que enviar tubarões, Senhor?
Quando Peter saiu do barco, houve uma tempestade, mas nenhuma menção
a tubarões.

Por que me permite tirar meu foco de Você? Quando de repente me
dei conta do poder e da presença dos tubarões sob meus pés e enquanto a
tempestade se intensificava, logo perdi Você de vista por medo. Agora que
me falta fé, estou com medo e de repente me sinto sozinha. No entanto,
meus filhos ainda acreditam, por favor, Senhor, clame por eles e deixe-os
correr para Seus braços.

Por que, ó Senhor, Você permite que os ímpios prosperem? Embora eu
saiba que Você determina meus dias e até mesmo conheça os cabelos da
minha cabeça, por que ainda me pergunto? Enquanto Você diz que meu
nome está gravado na palma da Sua mão, por que então parece que fui tão
rapidamente preterido?

Por que a justiça não vem? Onde a misericórdia finalmente repousa e
em quem? Por favor, Senhor, perdoe-me, pois estou atordoado. Os
arrogantes zombam de mim porque eu te amo e dizem: "Então, onde está
aquele Deus a quem você serve agora?"

Pai, meus filhos e eu não tivemos justiça. Mesmo que nunca sejamos
justificados na Terra, então, por favor, Senhor, corrija todos os erros. Não
permita que meus inimigos declarem que Você os ama mais do que a mim.
Tenho ciúme de Você e somente aqueles que O amam e buscam têm o
direito de declarar Sua bondade.

Aqueles que nunca te amaram não podem compreender os teus
caminhos. Eu claramente não conheço todos os seus caminhos, mas sei que
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te amo sem nenhuma dúvida. Sim, posso reclamar e reclamar, mas meu
amor por Você não muda.

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente estou em águas profundas e escuras com três
barbatanas de tubarão me circundando. Não há apenas tubarões, mas uma
tempestade se aproxima e o céu está escuro e agourento. À medida que
ondas de água passam por mim, percebi que meus filhos não estão na água
comigo.

De repente, senti esses tubarões gigantescos roçando minhas pernas
na arrebentação fria. Eu pensei, 'Ok, agora eu fiz isso; minha falta me fez
afundar em águas profundas e mesmo agora com tubarões.'

Meus braços estavam na água, mas sem colete salva-vidas, meus
movimentos de pânico me faziam parecer um animal ferido ou presa dos
tubarões. Percebendo que estava piorando as coisas, parei de espirrar e me
mover e comecei a flutuar.

Comecei a orar porque sabia que a seguir estava prestes a me tornar
isca de tubarão. Enquanto fiquei deitado flutuando por um tempo, meus
braços e pernas começaram a ficar frios e dormentes enquanto as ondas
continuavam a atingir meu rosto. Depois de um tempo, comecei a antecipar
a próxima onda e prendi a respiração quando ela me atingiu.

Felizmente, eu não conseguia mais sentir os tubarões e, se eles ainda
estavam lá, eu não sabia onde eles estavam. Fechei os olhos enquanto a
chuva da tempestade se tornava torrencial e agora esperava pela morte.

Em um ponto, a água começou a ficar mais quente do que o ar acima
de mim. Como agora estava começando a afundar, rendi-me aos meus
problemas porque havia perdido as esperanças. Então vi um túnel de luz
forte e senti algum movimento do meu corpo, mas então minha memória
pareceu falhar…

Acordei de lado em uma praia de areia branca com os pulmões cheios
de água. Em resposta, tossi dolorosamente uma onda de água salgada. No
entanto, percebi então uma diferença distinta no fato de que a água tinha
um gosto salgado e doce em comparação com o extremo salgado da água
terrestre do oceano.

Só com esse gosto, de repente percebi que agora havia pousado em
uma costa celestial e em um piscar de olhos não sentia mais nenhuma dor.
Quando me sentei, percebi que estava usando um vestido de verão branco
em um tecido feito daquele tecido celestial que era macio, respirável, não
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manchava e não deixava qualquer substância líquida. Eu estava rindo,
quando percebi que não havia rugas no tecido, embora parecesse
incrivelmente próximo do linho terreno, mas muito mais macio.

Então percebi que estava usando uma única trança longa e que meus
pés estavam descalços. Quando me levantei, limpei a bela areia branca de
açúcar e percebi que essa areia celestial realmente não grudou na minha
pele aqui. Não havia uma nuvem no céu e o ar estava perfumado com flores.
Havia uma brisa suave e a temperatura estava em perfeitos 27 graus
centígrados.

Olhei em volta para este Paraíso Celestial e fiquei surpreso mais uma
vez ao ver o oceano, ou talvez um enorme lago semelhante a um oceano, já
que originalmente pensei que não haveria mais oceanos no céu. Enquanto
refletia sobre isso, questionei como um oceano poderia ser diferente e
aperfeiçoado aqui em comparação com a Terra.

Enfim, ao olhar para fora, vi que aquele enorme corpo d'água era lindo
e até vi um cardume de golfinhos brincando na água. Sim, esses golfinhos
estavam brincando, mas parecia um show com script no Sea World, embora
eu soubesse que era apenas para eles.

Então me lembrei que tinha acabado de sair em um oceano terrestre
nadando com tubarões debaixo de mim. Eu me lembrei do medo também,
então eu sabia que definitivamente não era o paraíso. Embora pudesse até
ser a sala de treinamento celestial, eu sabia que definitivamente não estava
aqui no céu. Gritei baixinho por Jesus.

Eu: “Senhor, onde estás? Eu tenho muitas perguntas.”

De repente, ouvi aquela música calipso celestial com um toque de
reggae.

Eu: Rindo. “Senhor, Você é tão engraçado. Agora, onde está minha bebida
tropical com o guarda-chuva?”

Eu olhei para a água e ri tanto porque, não estou brincando, lá
flutuando em minha direção estava um pequeno colete salva-vidas branco e
vermelho com um porta-copos e uma bebida tropical muito grande em uma
xícara parecida com abacaxi com uma bela fruta guarnição, enfeite, adorno.

O engraçado era que havia um guarda-chuva de verdade sobre todo o
colete salva-vidas para obrigá-lo. Em outras palavras, o guarda-chuva não
estava na bebida como eles estão na Terra e eu ri muito disso. De repente,
percebi que não ria assim há muitos meses.
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Levantei-me e trouxe o engraçado preservador Heavenly para a
margem e peguei a bebida. Tomei um gole e tudo que posso dizer é uau,
pois foi a bebida mais incrivelmente refrescante. Era gelado, doce, ácido e
frutado combinados e não era como nada aqui na Terra.

Quando a música do tipo calipso começou a tocar mais alto, pude
sentir o Senhor me chamando. Comecei a caminhar ao longo da praia em
direção ao sul para procurar o Senhor ali. A água era tão bonita e parecia
um pouco mais fria do que a água do banho. A água era azul claro com
verde, mas eu sabia que era muito seguro aqui.

Enquanto caminhava, vi todos esses lindos Lares Celestiais ao longo da
costa e cada um tinha sua própria enseada particular. Esses Lares foram
incríveis e eu sorri e disse: 'Senhor, se as pessoas soubessem apenas uma
pequena parte do que o Senhor preparou para elas, elas se esforçariam por
isso e haveria uma mudança na Terra.'

Enquanto eu caminhava, vi veleiros na água. O vento parecia estender
totalmente as velas lá fora na água, mas tudo o que eu senti aqui na costa
foi uma brisa agradável e suave.

As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu olhava
para o meu corpo. Esta era a versão glorificada do corpo do meu dançarino
em meus vinte e poucos anos e eu era musculoso, mas nem um pouco
infantil. Minha pele estava com um bronzeado profundo como quando
morava em Marco Island, Flórida.

Eu carregava minha bebida tropical ainda congelada na mão direita e o
colete salva-vidas na esquerda. Eu havia dobrado o guarda-chuva e o tinha
debaixo do braço esquerdo. Olhei para a parte inferior do preservador e
havia algum script. Eu ri tanto quando vi o que estava escrito.

Dizia, no mesmo roteiro de uma das camisetas que meus filhos me
mandaram usar enquanto eu colocava meu colar cervical, 'Life is Good'.
Gostei dessa camisa porque sempre fazia as pessoas ficarem surpresas e
todos comentavam com um sorriso. Mesmo que eu estivesse com dor, ter
essa camisa de alguma forma tornava isso mais suportável.

De qualquer forma, no mesmo roteiro da minha camisa terrestre, o
preservador dizia: “A vida é boa, mas a vida eterna é melhor”. Ok, eu quero
isso em uma camiseta na Terra. Eu balancei minha cabeça e sabia que hoje
seria outra lição e eu podia ver isso chegando.

Quando virei a esquina da enseada em que estava andando, vi uma
bela mansão em Heavenly Beach. Enquanto caminhava até a primeira
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grande pedra quadrada, vi na segunda sacada que estava o Senhor. Ele
acenou e estava rindo.

Jesus: “Então, Erin, por que você está carregando o colete salva-vidas?”

Eu: “Bem, Senhor, eu nunca sei se Você pode me jogar de volta em águas
profundas novamente. Afinal, preciso de um lugar para colocar minha bebida
tropical quando estou tentando tratar a água.”

Jesus: Ele ria tanto.

“Bem, Erin, tem aquele humor que eu amo tanto. Agora, largue o
preservador e o guarda-chuva, pois estou aqui e você não precisará mais
deles. Você pode trazer sua bebida, no entanto.”

Larguei o colete e o guarda-chuva e rapidamente corri para onde Ele
estava. Um anjo estendeu a mão para pegar minha bebida e colocá-la na
mesa enquanto eu corria para Jesus e o abraçava. Uma vez em Seus braços
e segura, comecei a chorar.

Eu: “Senhor, senti que me abandonaste quando fiquei magoado e com
medo. Onde você foi? Eu não pude te ver na água. Por que você permitiu
tudo isso?"

Jesus: “Erin, vamos discutir isso porque eu ainda estava aí. Por que você
acha nas Escrituras que eu estava andando sobre as ondas durante uma
tempestade quando apareceu aos discípulos?”

Eu: “Não tenho certeza.”

Jesus: “Bem, você pode estudar as Escrituras mais tarde, pois estão
registradas em três livros. Apesar de todas as tentativas, os discípulos não
conseguiram levar o barco até a costa devido à tempestade. Com base na
localização do Mar da Galiléia em que eles estavam, este mar era conhecido
por tempestades violentas e muito repentinas.

“Estava escuro e eu tinha aparecido para eles durante a quarta vigília
da noite. Quando eles viram um corpo caminhando sobre as águas em uma
violenta tempestade em sua direção, eles ficaram apavorados porque não
reconheceram que era Eu. Como eles estavam tomados pelo medo, eles não
estavam mais procurando por Mim porque esse medo se tornou maior do
que sua fé.”

Ele estava parado ao meu lado e inclinado sobre a varanda, olhando
para mim enquanto falava. Enquanto eu estava ao lado Dele, olhei para o
oceano e ouvi-Lo atentamente.
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Eu: “Senhor, por que permitiste que eles tivessem tanto medo? Eu não
entendo, porque Você acabou de alimentar cinco mil pessoas e este foi um
momento tão jubiloso.”

Jesus: “Hmm, você disse que eu tinha acabado de alimentar cinco mil e isso
é correto, então quem sou Eu que alimentei os cinco mil?”

Eu: Pensei no que havia dito. "Perdoe-me, Senhor, eu tão rapidamente
esqueço Quem é Você."

Jesus: Ele sorria e me cutucou.

“Erin, não permita que o medo tire seu foco de Mim, pois a fé e o
medo não podem viver juntos e o medo é uma ferramenta do Ferreiro. O
que aconteceu quando entrei no barco com os discípulos?”

Eu: Eu balancei a cabeça. “O mar se acalmou.”

Jesus: “Sim. O barco havia flutuado durante a tempestade e estava a cerca
de três milhas e meia fora do curso, apesar de seus melhores esforços
humanos. A tempestade conduziu os barcos e eles não puderam fazer nada.
No entanto, em vez de Me chamar, eles decidiram confiar em si mesmos e
ficaram com medo ao perceber que estavam em sérios apuros e, de repente,
eu apareci como um fantasma.

Então, pense sobre isso; você está em uma tempestade violenta em
um pequeno barco de pesca de madeira por volta das 3h00, na quarta
vigília, você está despreparado, a água é profunda, seu barco está flutuando
sobre 44 metros de água escura, as ondas são violentas, não são dormindo
e já estão com medo, e então eu apareço iluminado como um fantasma e
eles veem apenas o contorno da Minha figura caminhando em direção a eles
sobre as ondas. Então, Erin, o que você sentiria?"

Eu: “Senhor, eu ficaria apavorado.”

Jesus: "Sim, eles eram. Então, por que eu permiti isso?"

Eu: “Então, eles testemunhariam isso e escreveriam sobre esse milagre”.

Jesus: “Hmm, sim e não. Lembre-se, Eu ainda realizava milagre após
milagre, mas diferente de João e Maria. todos eles estavam longe de ser
encontrados na Crucificação. O medo os governou quando pensaram que eu
não era mais capaz de ajudar. Você acredita nisso, Erin?"

Eu: “Senhor, tudo o que me tens mostrado e tudo o que tens feito é o que
só tu podes fazer. Não sou uma mulher sábia e nenhuma estudiosa da Bíblia,
mas sei que encher o meu vaso vazio repetidamente é um milagre. Estou
surpreso e maravilhado com o amor que Você me mostrou.
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“Você continua me perseguindo mesmo quando eu perco o foco em
Você e mesmo quando o medo toma conta de mim. Porque Você me esvazia
toda vez, eu tendo a esquecer o que Você prometeu e gostaria de poder me
lembrar mais.”

Jesus: “Sim, eu sei e mandei amigos para te ajudar, Erin, então está tudo
bem. Lembre-se de que você e seus filhos saltaram do barco na tempestade
e estão todos andando em minha direção. Não me esqueci, mas lembre-se
de que ainda estou aqui e seus filhos e amigos ainda me veem e têm fé e
ainda estão caminhando em minha direção.

“Erin, não permita que o inimigo a segure com medo. Todo este grupo
de experiências aqui tem sido um treinamento de fé. Você está prestes a ter
vitória sobre seus inimigos, conforme eu declarei. Agora, o que vem a seguir
requer apenas que você mantenha seus olhos em Mim.

“Eu não me importo se há tubarões enormes nadando e eles até
parecem estar te devorando. Se for preciso, feche os olhos e chame Meu
nome, mas não se concentre em tudo que pode dar errado; em vez disso,
concentre-se totalmente em Mim.”

Eu: “Estou rodeado de inimigos, Senhor, e até a casa que alugo é do inimigo
e divido os filhos com o meu principal inimigo. As seguradoras e os bancos
são outros inimigos. Eu sei que há uma guerra sendo travada, pois todos os
sinais estão lá, mas não posso fazer nada? Como faço para continuar
avançando com o Kadima em meus lábios quando não tenho ideia de como?
Como posso ter alegria?”

Ele olhou para mim e, em Seus olhos, vi meus filhos tão animados
com a ideia de deixar este lugar.

Jesus: “Erin, você continua olhando para mim porque eu tenho você e seus
filhos. Lembre-se de que seus filhos foram Meus filhos em primeiro lugar e
que a fé deles também é importante para Mim. Se você agir com medo, eles
se concentrarão nos problemas e desanimarão, pois não sabem que os
tubarões estão logo abaixo da superfície.

“Em vez disso, seus filhos só Me veem e a porta está aberta, então
deixe-os vir a Mim. Se você quiser nadar com os tubarões, vou permitir, mas
é desnecessário. Depois de um tempo, vou salvá-lo, mas toda a provação
seria desnecessária.”

Ele acena para o anjo me trazer o colete salva-vidas e o guarda-chuva.
Eu olhei para eles e fiquei com medo.

Eu: “Senhor, eu te escolho e sinto muito. Você deve me mostrar o que fazer,
o que assinar, o que...”
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Jesus: “Erin, pare! Você deve me deixar ir antes de você, pois você fez tudo
o que podia. Você acha que poderia dirigir o barco durante a tempestade
melhor do que até mesmo os discípulos? Hmm, eles não eram pescadores
experientes? Erin, vou antes de você nesta batalha."

Eu: Fiquei quieta. "OK."

Jesus: “Quando Moisés estava lutando contra Faraó, você acha que foi
desanimador para os israelitas e os escravos? Pense sobre isso; eles estão
cercados por seus inimigos, o inimigo os odeia, mas precisa deles e até
mesmo sabe que Deus está com eles. Isso não irrita o Faraó?

“Então, quando os escravos preparam suas famílias para partir, eles
ficam com medo porque só conheceram a escravidão. Aqui está esse cara e
seu irmão levando-os para o deserto com seus filhos e idosos cegamente,
mas eles sabem que Deus está envolvido, mas quantos deles realmente
viram os milagres quando eles ocorreram?”

Eu: “Provavelmente não, mas eles tinham fé em relatos de testemunhas
oculares e no ódio de seu inimigo por causa das pragas.”

Jesus: Sorrindo.

"Correto. Então, tecnicamente falando, eles nem tinham Bíblias
impressas ou tablets e computadores para pesquisar a fé. Eles estavam
contando com esses dois caras.”

Eu: “Você tem razão. Enquanto faziam as malas, devem ter tido dúvidas
assim como eu.”

Jesus: “Muito bom. Então, você pode imaginar a Páscoa naquela noite na
terceira vigília? Você pode imaginar os gritos no quarto turno? Eles estavam
dentro de sua casa e podiam ouvir o lamento da morte. Eles não sabiam o
que viria a seguir e talvez pensassem que até os seus próprios poderiam
morrer.

“Eles estavam prontos para partir, mas com muito medo porque ainda
nem Me tinham. Eles clamaram ao Meu Pai no Trono e Ele ouviu seus gritos
e os livrou de seus inimigos. Lembra das crianças cantando no céu ao longo
do Rio da Vida?”

Eu: “Sim."

Jesus: “Os filhos do inimigo estão aqui, Erin, porque também são filhos de
Deus. Ele é poderoso para salvar. Agora o inimigo tem acessos de raiva
porque o orgulho é outro fruto oposto e vem antes da queda.
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“O inimigo não gosta de derrotas e teme perder poder e controle. Ele
quer ser deus sobre todos e pensa que poderia ser um deus melhor do que
Eu. No entanto, Eu te digo a verdade; seus dias estão numerados e
contados. Erin, o Jubileu é no nono mês e o seu êxodo é muito em breve."

Me: ‘Senhor, eu tenho que estar fora daqui até o dia 23 de Agosto de 2014,
o mais tardar, como eu não tenho escolha’.

Jesus: "Muito bem. Você acha que eu não tenho conhecimento de suas
necessidades? Você acredita se eu te disser que vou diante de você por
cinquenta dias que não considerei todas as coisas e até mesmo suas
limitações?

"Erin, há coisas acontecendo que você não consegue ver. Talvez você
esteja em uma daquelas habitações esperando os sinais finais serem levados
para fora do seu lugar deserto. Por favor, confie em Mim que farei o que eu
digo.

"Se você tem fé como um grão de mostarda, você poderia dizer ao
Monte Hermon 'caia no mar' e ele irá. Portanto, não use apenas aquele colar
de sementes de mostarda para exibição, mas certifique-se de praticar sua
fé. Agora, você se lembra do que declarou em seu anuário em auto escola?"

Eu: “Sim, Senhor, 'para um dia ter um coração de ouro, mas por enquanto
ele está preso em uma corrente em volta do meu pescoço'”

Jesus: “Interessante, então escreva isto:

'Para um dia ter fé como um grão de mostarda, mas por enquanto está
preso em uma corrente em volta do meu pescoço.'”

Ele estendeu a mão, sorriu e apontou para o meu colar, que
aparentemente eu nem tiro no Céu.

Eu: Sorrindo.“ Senhor, ajuda minha fé, pois eu claramente preciso de ajuda.
Você pode simplesmente fazer tudo e cuidar disso, pois vou bagunçar tudo?
Foram muitas provações e dificuldades para remover o coração do colar de
ouro e ter uma medida disso em minha caminhada. Preciso que você não
pare nem desistir, mesmo que Você me veja ficando desanimado.

"Eu preciso que Você cuide de nós, para me fazer parecer forte e para
nivelar meus inimigos, porque Deus sabe que orei para que Você os abençoe
ou apareça a eles em vez de já e isso não funcionou. Eu perdoei o
imperdoável, mas agora eu só quero ser removido com meus filhos em
silêncio.

"Eu não quero que os meus inimigos morram em minhas mãos, mas
somente nas Suas, pois minhas mãos me faltam. Minhas obras não são
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prósperas nessas condições e não posso tirar meu próprio barco desta
tempestade. Preciso que você venha no barco, acalme a tempestade e os
mares turbulentos e nos conduza a uma costa tranquila e pacífica.

“Por favor, perdoe-me, Senhor, porque já estive aqui antes e repeti os
mesmos erros inúmeras vezes. Já tentei deixar o inimigo antes, mas o
inimigo até mesmo usou as Escrituras inteligentes e Deus para me aquietar
e sentar na prisão.”

Jesus: “Eu te digo a verdade; Uma coisa é ler e memorizar Minhas Palavras,
mas claramente outra é gravá-las em seu coração e colocá-las em prática.
Erin, o inimigo usará Deus como uma arma para deixá-la com medo. Seu
inimigo pode ir às redes sociais com fotos angustiantes de crianças pobres e
fazer com que você pareça ser o inimigo.

“Porém, na próxima foto, ele tem a foto de uma arma e alguns
salgadinhos. As pessoas veem tudo isso, mas ninguém é negligente, pois
esse não é um método piedoso. Novamente, olhe para os frutos do Espírito à
medida que seus inimigos trabalham e operam nos opostos deles.

“Veja a guerra em Israel agora e veja o mundo se voltar contra o povo
de Deus. No entanto, observe o favor do Senhor protegê-la e a seus filhos,
pois Deus é poderoso para salvar. Há um guarda-chuva como cobertura e é a
mão de Deus assim como te mandei ajuda e até uma bebida gelada quando
você estava com sede.

“Olhe para Jonas; Jonas ficou três dias na barriga da baleia e não
suportou os ninivitas porque eles estavam com sede de sangue. Deus não
exigiu que Jonas os salvasse, mas apenas para avisá-los e era assim que
Deus faria o resto.

“Então, quando Jonas estava se lamentando por fazer isso, Deus
enviou uma figueira para dar sombra a Jonas sob o sol quente e ele ficou
grato pela cobertura. Erin, não deixe a teimosia mandar um verme e não
deixe o medo tomar conta de você, pois eu te enviei uma sombra em uma
terra queimada pelo sol e uma cobertura.

"Agora, permita-me carregá-la e deixe-Me ir antes de você para a
batalha, pois estou aqui." Ele me abraçou e sorriu. “Venha, vamos comungar
novamente. Eu o trouxe ao Paraíso para lembrá-lo de onde você reside no
Meu coração e que a Minha história está escrita na tábua do seu coração.

“Agora, você leu e estudou as Escrituras que lhe foram dadas, visto
que são boas. Leia Neemias, Jonas, Ester e até Rute. Lembre-se das cinco
pedras lisas que Davi usou e que ele reuniu cinco pedras, embora apenas
uma pedra fosse necessária para derrubar Golias.
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“Golias não era uma montanha enorme para aqueles que estavam
sendo ridicularizados? Davi foi zombado e ridicularizado por ambos os lados,
mas a declaração ousada de Davi do amor de Deus e sua defesa de Deus
com sua grande fé ativaram os eventos que derrubaram Golias com uma
única pedra.

“Deus não estava com Golias, mas com Davi, no qual Davi,
desviando-se do protocolo normal do mundo, teve uma fé corajosa. Erin,
lembre-se de que todos os santos nestas Escrituras se desviaram do
protocolo normal. Lembre-se de que Deus estava diante deles, sobre eles,
atrás deles e neles como Ele é poderoso para salvar.”

Ele me acompanhou até a mesa enquanto minhas lágrimas caíam pelo
meu rosto novamente.

Jesus: Sorrindo.

"Erin, não se preocupe porque você é amada."

Eu: Sorrindo. "Eu também te amo, Senhor."

O sonho acabou.
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