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213 - Jesus, o Ramo e o Fruto Caído

Recebido Domingo, 25 de setembro de 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado pela minha família e amigos.
Obrigado por tudo o que tem feito por nós. Você é incrível, maravilhoso e
constante. Eu te amo muito Pai, mas, mais do que tudo, te agradeço por me
trazer a Ti.

Quando eu era jovem, não te conhecia:

● quando houve uma tragédia na minha juventude, questionei a tua
audição.

● Quando outros deuses foram lançados contra mim na faculdade com a
filosofia de 'muitos caminhos para Deus', questionei Seu poder.

● Quando me tornei adulto e me perdi, questionei meu valor.

● Quando me virei para Você, questionei Sua capacidade de me perdoar.

No entanto, quando finalmente perdi tudo, questionei todas as minhas
perguntas, pois não conhecia outro caminho a não ser o Seu caminho ou
morreria.

Às vezes, e quando minha estrada estava escura, longa e sinistra,
questionava meu próprio discernimento para ouvir Sua voz mansa e
delicada. Ao percorrer essa longa estrada, muitas vezes marcada com
incertezas, dificuldades e condições adversas, finalmente parei de me
concentrar no problema e mudei meu curso.

Enquanto ainda estou caminhando ou correndo nesta estrada, a
mesma estrada com todos os seus perigos, agora os vejo como ferramentas
destinadas a me levar aonde Você quer que eu esteja quando eu terminar.
No entanto, isso não significava que seria fácil, pois Você nunca, nem
mesmo uma vez, me prometeu um caminho fácil.

No entanto, o que Você me prometeu foi que eu terminaria forte. Um
final forte! Senhor, eu amo muito esta promessa, especialmente porque
estou fisicamente muito fraco.
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Esta semana marcou um momento de reconexão com meus parentes.
Também significou um tempo para finalizar o período de luto de doze meses,
a fim de liberar totalmente a passagem de minha mãe para Deus. Este
lançamento não foi tão fácil quanto pensei que seria.

Por fim, ouvi mais uma vez a canção das Águias, 'Seven Bridges Road',
e soube que era um sinal de Você de que precisava terminar meu curso na
minha oitava ponte. Eu sabia que também era meu sinal para dizer adeus
'por agora' à minha mãe.

Todo esse processo tem sido muito difícil para mim, pois um dos
membros da minha família até mesmo optou por não responder a mim
depois que eu disse a ele sobre minha proximidade com Deus, onde fiz uma
alusão muito leve sobre esses sonhos. No entanto, não há nada que eu
possa fazer a respeito da reação dele, exceto orar.

Resumindo, e através de tudo isso, me aproximei de alguns membros
da minha família, mas também perdi um pouco da minha família ao mesmo
tempo. Embora tudo antes fosse pelo menos neutro, agora, e sem acreditar
que fiz algo tão diferente do que antes, encontro-me sem comunicação por
parte de alguns.

Embora eu não goste, eu aceito. Estendi a mão e orei, pois não há
nada mais que possa realmente fazer, exceto dar tudo a Deus. Pai, por que é
tão repulsivo para alguns ouvir que o Senhor trabalha e fala conosco até
hoje e que o Senhor, Pai, ainda é um Deus que vive e respira?

Independentemente de suas reações, Senhor, eu te amo e meus filhos
também. Contamos com Você em tudo o que fazemos, então, por favor,
continue a nos ajudar a manter nossos olhos fixos em Você para terminar
nossas corridas com força.

Na noite passada, no dia 23 de Setembro tive um sonho. Há muitos
anos não tinha um sonho igual a este. Na verdade, eu não tinha um sonho
assim desde 22 de novembro de 2004, para ser exato.

A descrição do sonho

Eu estava fazendo uma mala, mas só trouxe o essencial. Eu sabia que,
para onde eu estava indo, ninguém poderia vir, pelo menos não minha
família. Mesmo assim, fiquei feliz, mas muito determinado, pois isso era algo
para o qual havia me preparado há muito tempo.

Eu estava pasmo de que essa data finalmente tivesse chegado, pois eu
pensava sobre essa 'época' muitas vezes ao longo dos anos. Enquanto fazia
as malas, já era noite quando chamei meus filhos para falar com eles. Eu
disse a todos os cinco que voltaria logo e que não me preocupassem.
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A descrição do sonho terminou.

Quando acordei desse sonho, me senti um pouco perturbado. No
entanto, logo adormeci novamente. Cerca de trinta minutos depois, tive um
sonho muito mais elaborado e mais longo. Fiquei neste sonho até que o
Senhor, Pai, me acordou com a Sua voz.

A descrição do sonho

Eu vi uma bela casa em um subúrbio, mas estava olhando para a casa
um pouco acima da rua. Havia uma árvore frutífera enorme à direita da
entrada de automóveis e era linda. Você então falou comigo.

Senhor: “Erin, quando o primeiro fruto cai no chão, ele começou”.

Pouco antes de Deus falar para eu acordar, vi uma pequena fruta cair
da árvore. Percebi que a fruta que caiu ainda não estava madura e havia
caído antes de estar pronta.

A descrição do sonho terminou.

Pai, por favor me ajude com este sonho. Isso significa crise financeira?
Isso significa que as pessoas estão caindo?

Jesus: “Erin, sobe.”

Ainda estava amanhecendo no Jardim de Deus. Embora o sol tivesse
nascido um pouco mais longe da minha última visita aqui, ele ainda não
estava totalmente no horizonte. O céu estava tão incrivelmente lindo e era
como se Deus tivesse feito os anjos pintarem o nascer do sol mais incrível e
o ampliar cem vezes mais bonito do que qualquer coisa que poderíamos
imaginar por nós mesmos.

Senti um leve cheiro de fumaça de madeira e fragrantes plantas com
flores e vinhas. Olhei para o norte do vale e vi lindos álamos. Seus troncos
brancos eram extremamente vivos e suas belas folhas em forma de coração
variavam em um mar de cores, incluindo dourados, verdes, vermelhos,
laranjas e roxos. Era incrivelmente lindo.

Eu podia ouvir coros de anjos e coros de pássaros cantando em
harmonia. Embora eu pudesse ver as formações de pássaros, não pude ver
os coros de anjos. Agora, eu digo 'coros' no plural aqui porque o canto deles
parecia vir de tudo ao meu redor e em uma sucessão incrível.

Coro: “Glória, glória, glória, glória”; “Santo, santo, santo, santo”; e
“Ele é digno, digno, digno, digno”.
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Lágrimas começaram a encher meus olhos enquanto eu era dominado
pela incrível presença de Deus aqui neste lugar. Ao ouvir esses coros
angelicais cantar: 'Digno é o Cordeiro de Deus', comecei a chorar
abertamente. Ajoelhei-me no banco e senti o desejo de oferecer qualquer
coisa profana ou indigna a Deus.

Eu: “Ó Pai, Você está aqui, Você está no meio e Você está ao meu redor. Por
favor, perdoe-me se não fiz algumas de minhas tarefas de acordo com Sua
perfeita Vontade. Anseio por sua presença e por estar bem diante de você.
Lamento se reclamo ou, às vezes, oro e fico triste quando Você faz as coisas
de maneira inesperada, o que acontece na maioria das vezes.

“Pai, agora dediquei tudo o que sou e tudo o que temos à Tua Vontade
perfeita. Então, Pai, por favor, tenha o Seu caminho em mim, pois desejo ser
um bom trabalhador e desejo mais de Você. Obrigado por se lembrar de nós,
Pai, e obrigado por Suas promessas.

“Oro para ter me afastado das coisas deste mundo e ter Te mantido
como minha principal razão de estar aqui. Eu espero ansiosamente pelo que
vem a seguir em minha jornada, pois sei que os tempos de Seu breve
retorno estão chegando.”

Então, senti uma mão em meu ombro. Quando olhei para cima, vi
Uriel e ele estava sorrindo.

Uriel: “O Rei está no campo, Erin, e Ele aguarda sua presença. Tome um
gole de água refrescante e então é hora de partir.”

Fui buscar uma bebida. Logo bebi várias mãos de água! Quando Uriel
apontou para seu cavalo, o cavalo desceu baixo para permitir que eu
selasse. Uriel cruzou os braços e sorriu para mim enquanto eu limpava
minha boca com as costas da mão.

Uriel: "Hmm, Erin, você estava com sede?"

Eu: Rindo. “Eu nunca soube como estava com sede até que comecei a beber.
Eu me sinto muito melhor agora, então, obrigada.”

Uriel: “Não me agradeça porque não criei esta fonte borbulhante que flui da
rocha. Lembre-se de que este é o Jardim de Deus e que eu sou apenas um
mensageiro e um servo.”

Eu: “Bem, isso faz de nós dois apenas um escriba e uma serva. Bem, pelo
menos quando posso, tento escrever da melhor maneira que posso.”

Uriel: "Erin, isso é o suficiente para Deus, pois Ele não está exigindo nem
mais nem menos de você."

Eu: “Por que sempre sinto que deveria fazer mais?”
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Uriel: “Hmm, Deus te chama de amigo e o Senhor requer sua presença.
Eles exigiram mais do que você é capaz? Mesmo que eles tenham dito a
você os caminhos que você deve seguir, o que você fez, ainda sente que
deveria fazer mais? Talvez você esteja ouvindo que ainda deve fazer mais?”

Eu: Eu estava em dúvida. "Sim, acho que sim, mas não tenho certeza."

Uriel: “Erin, isso é do inimigo e talvez seja você mesmo que está fazendo
planos. Morra para esse 'eu'. Agora, o que Deus tem instruído você a fazer
nesta última parte destes 40 dias?”

Eu: “Bom, até agora neste bloco de 40 dias, tenho colocado minha casa
física e espiritual em ordem. Já me despedi de minha mãe e estou pelo
menos tentando encerrar meu luto. Concluí quase todas as tarefas que Deus
colocou em meu coração.

“Agora, ainda tenho algumas pequenas coisas a fazer esta semana,
mas oro para ter feito Sua Vontade e Ele está satisfeito. Pedi perdão a Deus
por qualquer outra coisa que fiz para orar por Sua misericórdia generosa.”

Uriel: “Então, Erin, você está fazendo tudo o que Ele pediu a você. O
inimigo gostaria que você se sentisse incompleto, deprimido ou levando ao
seu próprio entendimento para avançar à frente de Deus. Lembre-se, fazer
qualquer coisa à parte de Deus está fora da Sua vontade. Isso pode causar
feridas 'auto-infligidas'.”

Eu: “Oh, isso faz sentido. Ok, não irei à frente de Deus.”

Uriel: “Muito bom. Agora, Erin, você está pronta? O rei está no campo?”

Eu: “Oh sim!”

Depois de montarmos no cavalo de Uriel, logo estávamos voando
sobre o Vale de Deus. Desta vez, voamos para o norte, bem sobre as
florestas de álamos. Sobrevoamos prados alpinos, belos lagos de um azul
claro, exuberantes florestas de pinheiros e montanhas cobertas de neve.

Eu vi belas propriedades nessas áreas. Alguns eram enormes cabanas
de madeira e outros eram retiros de aparência moderna. Eu vi neve caindo,
mas também vi grama verde crescendo. Era lindo e muito difícil de
descrever.

Fiquei um pouco confuso, pois não sei se existe necessariamente uma
bússola registrando leste, oeste, norte ou sul. Eu simplesmente não sei
totalmente. No entanto, seja qual for a direção que tenha sido, foi lindo e o
que vi seria muito emocionante para aqueles que amam montanhas, prados,
lagos e neve.
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Eu também estava animado, pois adorava esquiar quando era mais
jovem. Minha mãe e eu saíamos o tempo todo e este foi um ótimo treino.

Uriel agora parecia circular e voltar para baixo e em direção ao
sudeste, onde sobrevoamos uma área de lagos e casas de aparência
mediterrânea. Em seguida, sobrevoamos mais vinhas, pomares e campos
até que finalmente chegamos a um campo de lírios.

Quando olhei para baixo, pude ver o Senhor no campo acenando para
nós. Assim que chegamos ao solo, o cavalo se abaixou e Uriel me ajudou a
sair. Abracei Uriel, dei um tapinha em seu cavalo e corri o mais rápido que
pude para o Senhor. Quando Jesus me recebeu de braços abertos, Uriel
voou acima e nós acenamos para ele.

Jesus: Sorrindo. "Erin, Eu estou tão feliz que você veio."

Eu: “Senhor, tenho medo do estado de tudo. Parece que o mal está piorando
ainda mais.”

Jesus: Sorrindo.

“Está escrito que o mal se tornará aceitável e o que é bom se tornará
inaceitável. Estes são os tempos em que você está.”

Eu: “Senhor, tenho estado deprimido recentemente e me pergunto se estou
fazendo as coisas corretamente.”

Jesus: “Hmm, coisas… Erin, eu não entendo.”

Ele estava sorrindo, pois, é claro, ele sabia exatamente o que eu
queria dizer e entendia perfeitamente.

Ele sabia que eu também sabia disso...

Eu: Rindo. “Tudo bem, sinto em meu coração que algo maravilhoso está
para acontecer, então rezo para estar no caminho certo”.

Jesus: Sorrindo. “Hmm, você está aqui, certo? Hmm, suas orações por
ajuda foram atendidas e suas necessidades estão sendo atendidas, certo?”

Eu: “Sim, Senhor, para ambos.”

Jesus: “Então, não vejo nenhum caso flagrante de desobediência. Agora,
creio que você está abatido porque Minhas instruções sobre 'os obreiros e as
testemunhas' foram empolgantes e edificantes quando comparadas às
Minhas instruções sobre 'o joio'.

“A instrução sobre o joio foi desagradável.”

Eu: “Não sei por que não fomos ensinados sobre esse trigo impostor 'falso'.
Achei que devíamos confrontar os falsos cristãos como o joio e arrancá-los.”
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Jesus: “Hmm, então leia esta parábola novamente. Nisto, Eu sou o
semeador e espalho meus remidos ou sementes. Você é um verdadeira
crente em mim, correto?"

Ele sorriu.

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Eu espalhei a semente no campo do mundo. A sua presença mostra
que você está dando frutos pela Minha graça, o que é suficiente. Porque
você produz frutos, os Frutos do Espírito, sua presença neste campo é como
o Reino dos Céus estando próximo.”

Nesse ponto, senti-me instruído a revisar Mateus 3:2, 4:17 e 10:7.
Então eu voltei e Jesus continuou.

Jesus: “Você cresce como o trigo, mas ainda precisa crescer próximo ao
reino do mal. O joio está disfarçado de trigo, mas na verdade é joio. No
entanto, esse joio não será arrancado até que o trigo seja colhido. Depois
que todo o campo for colhido, o joio será separado e queimado.

“No entanto, o precioso trigo será guardado e armazenado no celeiro.”

Ele sorriu para mim porque sabia que eu iria olhar para Ele no final
desta frase.

"Sim, Erin, mas quero dizer o 'celeiro' que está aqui no céu."

Ele riu levemente.

Eu: “Mas e o joio para moldar?”

Jesus: “Sim, isso é para ilustrar a rapidez com que o mofo ou a
decomposição podem destruir o trigo. Você não é do mundo e eu não sou do
mundo. Você é um cidadão aqui. Venha, vou te mostrar mais.”

Ele pegou minha mão e agora estávamos em um belo pomar. Havia
árvores lá que davam múltiplas variedades de frutas. O pomar estava
lindamente preparado e perfeito.

Jesus: “Agora, qual é a diferença entre os pomares aqui no céu em
comparação com aqueles que você viu antes na Terra?”

Eu: Rindo. “Bem, aqui não há fruta caída porque todas as frutas estão
presas aos galhos e nada caiu. Aqui não há frutas podres, vermes ou
podridão.”

Jesus: “Muito bem, Erin. Falei com você sobre o joio e o trigo. Agora, o que
dizer das árvores que dão muitos frutos?”
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Eu: “Bem, de Mateus 7:16-20, isso parece relacionado ao meu sonho,
Senhor. Eu assisti uma fruta cair da árvore antes do tempo. O que isso
significa?"

Jesus: “Este sonho marca o início de um tempo. Você saberá quando vir o
primeiro fruto cair. Também terá vários significados. Você os reconhecerá por
seus frutos. As uvas são colhidas em arbustos espinhosos ou figos em
cardos? Portanto, toda árvore saudável dá bons frutos, mas uma árvore
doente dá frutos ruins.

“Uma árvore saudável não pode dar frutos ruins, nem uma árvore
doente pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e
lançada no fogo. Você os reconhecerá por seus frutos. Além do Ramo, uma
fruta apodrece.”

Eu: “Então, haverá várias pessoas que pensamos que deram bons frutos que
logo cairão? Seus frutos são ruins? Talvez essas pessoas tenham algo a ver
com bancos ou dinheiro?”

Jesus: “Ou talvez igrejas? Erin, não se engane. Aproveite este tempo para
se aproximar de Mim. Haverá uma grande apostasia, mas também haverá
um grande despertar daqueles que dormiram.

Um bebê é formado no útero para um feto por 40 dias. Pense neste
período como sua remodelação e como um tempo de preparação. Você deve
passar de um estado para outro.”

Eu: “Não tenho certeza do que Você está se referindo. Você se refere a Elul,
o mês de Elul, aos Dias de Temor?"

Jesus: Sorrindo.

“Eu sou do Meu amado e Meu amado é Meu.” (Cântico de Salomão
6:3).

Ele então pegou minha mão.

Eu: “Obrigado, Senhor. Eu te amo muito. Quero que as pessoas saibam
como Você é maravilhoso.”

Jesus: “Deixe isso comigo. Agora, o que pode fazer com que uma fruta caia
da árvore antes de amadurecer?”

Eu: “O tempo?”

Jesus: “Sim, o tremor da árvore por causa do vento, das tempestades ou do
granizo, mas também do frio ou do congelamento extremo. Às vezes, Deus
também pode causar isso por meio de Seu comando. Outras vezes, é de
doenças e vermes.”
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Eu: “O mundo? Mal no mundo?”

Jesus: “Sim. No entanto, a arrogância é outra causa e às vezes o fruto mais
novo é sacrificado para o bem da árvore.”

Eu: “Isso parece difícil.”

Jesus: “Como parábola, às vezes crianças ou jovens crentes são removidos
para Mim. Eu os coleciono, mas eles não caem, tudo para o bem maior do
outro fruto. Isso é difícil de entender, mas a outra fruta pode então crescer
melhor ligada ao Galho. Agora, Erin, quem é o Galho?"

Eu: “Você é o Ramo e, fora o Ramo, a fruta não sobreviverá”.

Jesus: “Erin, conhece os teus inimigos pelos frutos. Use os próximos dias
para trazer todos os seus problemas diante de Mim. Escreva isso. Vou
removê-los em um único dia. O problema não produz frutos em você.

“Qualquer poda que eu fiz em seus galhos agora se tornará galhos
saudáveis   com muitos frutos. Eu sou o Ramo e você é uma extensão de
mim. Além de Mim, você não pode fazer nada, entendeu?”

Eu: “Sim, Senhor, farei o que você pedir”.

Jesus: “Tenho mais para ti. Eu te amo, Erin.”

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

O sonho acabou.
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