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224 - Jesus e o Grande Despertar

Recebido no domingo, 13 de novembro de 2016

Dia 6 do Jejum

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por Seus trabalhos incríveis, pois não há nada além ou acima
de Você. Você controla todas as coisas e todos os lugares que meus pés
pisam. Você criou e possui tudo o que temos aqui e todas as habitações.
Você possui tudo e é tudo Seu.

Você, portanto, é o determinante de nossa propriedade ou 'valor'.
Então, nós, por sua vez, agradecemos a Você em grande 'valor', ou
adoração, em tudo o que fazemos. Você determina o coração de um homem
digno ou o valor deles.

Para alguns, você dá muito, e para outros, você dá muito pouco. No
entanto, não importa o que aconteça, Você nos dá a parte que determina.
Você faz isso porque entende o que somos capazes ou capazes de realizar
sob Sua direção.

Você mede não por nossas obras ou por nossas realizações, mas por
nossa capacidade de ceder às Suas instruções. Porque eu sou o barro e Você
é o Oleiro, não tenho o direito de questionar como Você me molda. Como
um pedaço de barro, posso realmente dizer alguma coisa (Isaías 45:9)?

O melhor que posso esperar é que Você, Deus, me ache flexível para
me transformar em um vaso digno. Depois de terminar comigo, oro para que
ainda segure tudo com que você me enche, água viva, e que eu não tenha
rachaduras ou vazamentos.

Rezo para que eu também tenha brilho depois de todas essas
demissões e não mostre sinais de desgaste para Você, mas apenas beleza. Ó
Pai, oro para que me considere útil para a Sua glória.

Quando eu acordei esta manhã depois de uma série incrivelmente
clara dos sonhos, eu vi na minha alimentação um terremoto que
Christchurch, Nova Zelândia tinha acabado de experimentar um terremoto
de 7,8 às 12:02 horas do dia 14 novembro de 2016. Este foi apenas após a
meia-noite seu tempo como eles estão à nossa frente por muitas horas.
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Pai, também houve um tsunami, então, por favor, proteja todas as
pessoas lá. Há tantos que O amam, Pai. Como seria horrível acordar com
esse tremor. Quando eu era criança na área da Baía de São Francisco, por
algum motivo, a maioria dos terremotos ocorria na segunda e na terceira
vigílias da noite.

Pai, não há nada como acordar com uma cama balançando e movendo
os móveis. Para quem já passou por isso, é absolutamente assustador. Pai,
somos tão pequenos e facilmente abalados, então, por favor, nos proteja.

Ontem à noite, tive dois sonhos muito distintos.

A descrição do sonho 1

Um anjo me levou a uma crista em frente a uma montanha muito
grande. Não havia nada ao redor, exceto um vazio de espaço em branco. No
topo da montanha havia uma árvore muito grande. Era incrivelmente antigo
e amplo.

A metade inferior da árvore estava profundamente enraizada no topo
da montanha. A árvore tinha uma estrutura bonita e era saudável. O
crescimento foi incrivelmente abundante, com grandes frutos em seus
galhos. A montanha era forte, a árvore era saudável e a água corria das
raízes.
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Então o anjo acenou com o braço e todo o lado esquerdo da árvore,
incluindo as raízes, o rio e a montanha, secou e quebrou, se dividindo.

Quando o anjo acenou com o braço novamente, de repente acordei do
sonho.

A descrição do Sonho 1 terminou.
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Enquanto eu estava acordado, percebi que era por volta das 4 da
manhã quando ouvi a voz de Jesus.

Jesus: “Erin, a divisão vai aumentar conforme o tempo é agora.”

Saí da cama e tomei um gole d'água. Então voltei a dormir e tive outro
sonho.

A descrição do sonho 2 terminou.

Eu estava carregando algo por vários lances de escada. No entanto, eu
estava carregando uma carga mais larga do que as próprias escadas.

Depois de lutar para subir o primeiro lance de escada, de repente
reconheci algo tão óbvio e simples. Virei a carga na outra direção, pois
minha carga ou caixa maciça tinha, na verdade, formato retangular.

A carga também tinha uma alça no lado comprido, então achei que
deveria carregá-la por um lado. No entanto, quando parei e virei a carga
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para uma direção melhor e diferente, percebi que Deus também
providenciou uma alça no lado mais curto.

Não pensei que haveria mais de uma alça, mas isso fez com que agora
eu pudesse facilmente levá-la escada acima. Quando cheguei ao topo da
escada, estava agora em uma espécie de campo. Este campo era todo
relvado semelhante a erva e foi feito pelo homem. No meio desta campina
havia um rio. No entanto, a água deste rio era negra e turva.

O rio não tinha margem porque a grama artificial corria sobre ele,
permitindo apenas um estreito canal de cerca de um metro e meio para eu
nadar. Embora eu não quisesse nadar nessa água, sabia que Deus me
protegeria da mesma forma que eu.

Quando comecei a nadar, percebi que não havia solo nem fundo nessa
água negra. Eu não estava com medo porque sabia que Deus estava me
protegendo. Enquanto nadava, tive o cuidado de manter minha cabeça
acima da água no início. Também notei que mal fiz uma ondulação na água.

À medida que o Senhor me mantinha em movimento, comecei a
ganhar velocidade, embora estivesse claramente me movendo contra a
corrente. A água estava morna, mas ainda de alguma forma desconfortável,
pois eu queria que fosse mais fria ou mais quente. Eu não sabia por que me
sentia assim.

Então, ouvi a voz de Deus dizer: "Fique de pé!" Eu então me
levantei e meus pés estavam agora na lama no leito do rio com minha
cabeça ainda acima da água. Então ouvi o Senhor dizer: "Nade um pouco
mais!"

Eu mantive meus olhos acima da água e Deus fez isso para que eu
pudesse respirar embaixo d'água. No entanto, em vez de sentir o gosto
amargo enquanto eu respirava, visto que essa água era pútrida e amarga
para cheirar e saborear, Deus a fez ter um gosto doce para mim.

Então percebi que havia minhocas nadando em minha direção, mas
que mal conseguiam nadar. Também notei que eles não tinham chão ou solo
para se enterrar e que havia muitos deles. Então me levantei e comecei a
pegá-los na água negra para colocá-los na grama artificial.

Então eu percebi porque eles estavam na água para começar. Esses
vermes esperavam encontrar solo, pois a terra feita pelo homem aqui não
era maleável. Os vermes não conseguiram encontrar solo para entrar, pois
qualquer terra ali era dura e impenetrável.

A descrição do sonho 2 terminou.
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Pai, obrigado por me dar esses dois sonhos claros. Não tenho certeza
do que significam, mas confio que Você revelará o que deseja que eu saiba.

Temos passado por momentos difíceis aqui e Você falou comigo várias
vezes na semana passada sobre não ter 'amizade'. Ouvi distintamente Você
dizer a palavra 'não amigo' para mim algumas vezes.

Mais tarde, quando falei com meus filhos sobre suas contas de mídia
social, descobri que alguns deles tinham acabado de deixar de ser amigos de
membros da família. Embora isso não fosse necessariamente uma grande
surpresa, ainda era difícil acreditar no que havia sido causado.

Pai, este é um caso em que minha família próxima se voltou contra
nós e eu estava em choque. Também não tenho certeza se devo fazer algo a
respeito, a não ser deixar o tempo nos separar. Visto que muitos quilômetros
já nos separam, talvez o tempo cure.

Para mim, ser 'sem amizade' significa que uma linha foi traçada para
separar os inimigos dos amigos. Fui criado para acreditar que não há
problema em concordar em discordar, mas também em respeitar os direitos
uns dos outros às suas próprias opiniões.

Mas agora para 'desamparar' outra pessoa por tão pouco? Sério? Uau!
Embora meus filhos não tenham sido afetados por isso, eu fui. Pai, por favor
me ajude e por favor nos proteja contra as ondas de problemas que vêm.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um caminho cercado por árvores e diante de mim estava
o Senhor. Ele foi entronizado à luz do sol e era uma luz diferente de tudo
que eu já tinha visto antes. Ele estava de braços abertos, então corri até ele
e o abracei.

Eu me sentia pequena, como uma criança, e completamente envolvida
por um amor eterno ao meu redor. Enquanto Ele me segurava, eu podia
ouvir Seu coração batendo. Foi estrondoso e forte e muito diferente do som
de um coração humano comum. Comecei a chorar enquanto ouvia.

Jesus: “Erin, ouvi os seus gritos.

“'EU SOU o que SOU.'”

Eu: “Hayah! Você é Hayah!”

Jesus: Sorrindo.

"Sim, Erin."

Eu: “Estou com medo, Senhor, e estou com medo”.
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Jesus: “Não sinta, Erin, como eu te chamei para mim. Já que eu chamei
você com um propósito, eu também não iria equipá-lo para o propósito para
o qual eu o chamei? "

Eu: “Sim, Senhor, mas por que Você é tão brilhante agora? Posso ter um
pouco da Sua luz em mim para compartilhar com os outros?”

Jesus: “Você já tem isso, mas vou te dar ainda mais para gerar. Agora, esta
noite é um sinal para você nos Céus.”

Eu: “Você quer dizer a 'Super Lua', Senhor? Senhor, a lua apareceu na Nova
Zelândia e foi seguida pelo 'Rei das Marés' e inundações. Então veio o
terremoto e o tsunami, bem como os tremores secundários.”

Jesus: “Então talvez seja como uma parábola do que está por vir.

“Erin, quer seja ou não, entenda que 'EU SOU o que SOU'.”

Pensei nisso enquanto olhava para o rosto de Jesus. Ele era lindo e
como o sol. Ele tinha uma coroa de luz ao seu redor e a coroa era como a
luminosidade de uma pérola, embora ampliada muitas vezes. Seu sorriso era
perfeito, seus olhos eram de um verde azulado e Sua pele era bronzeada.

Ele era tão brilhante que eu mal conseguia contemplá-lo com os olhos,
então caí com a cabeça no chão. Com minha mão direita, segurei Seu manto
e coloquei minha mão esquerda em Seu pé.

Eu: “Oh, obrigada, Senhor, obrigada por este momento contigo. Por favor,
reflita Sua luz e bondade sobre mim, pois Você é tão glorioso. Não posso
agradecer o suficiente por tudo o que você fez por mim e por meus filhos e
por tudo.”

Jesus: “Erin, não acabou.”

Ele se abaixou e colocou as mãos no topo da minha cabeça.

"Eu tenho você. Eu sou o Oleiro e você é o barro. Eu moldei você e
Meu Espírito está em você. Eu lhe mostrei mistérios. Agora, o que eu
mostrei a você que você não pode abandonar?"

Eu: “Eu vi a tua ressurreição. Foi depois do sábado e na madrugada do
primeiro dia da semana. Ambas as de Maria foram ao túmulo. Houve um
grande terremoto e um anjo desceu (Mateus 28:1). Parece que você vai
acordar aqueles que estão dormindo. Senhor, você poderia curar meus
filhos? Oh, por favor, Senhor.”

Jesus: Ele sorriu e me pôs de pé. "Erin, vou equipá-la com tudo o que você
precisa e estou com você."
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Eu: “Senhor, estou sempre vendo sepulturas se abrindo. O que é isso? É
como Mateus 27:51-53.”

Jesus: “Erin, o sonho que você teve da árvore no topo da montanha é
semelhante ao véu do templo. Estava rasgado em dois de cima a baixo. A
Terra tremeu e as rochas se dividiram. Tumbas se abriram e os corpos de
muitos santos que haviam adormecido foram levantados.

“Houve muitos milagres, mas ninguém gosta de falar sobre este, o
despertar dos que dormiam. Eles não foram então para a cidade e
apareceram para muitos? As pessoas não ficaram horrorizadas e disseram:
'Você deveria estar morto, o que está fazendo aqui?'

“Bem, agora não é diferente que aqueles que estão dormindo vão
acordar, mas não como você pensa. Acorda, ó dorminhoco, levanta-te dos
mortos e resplandecerei sobre ti (Efésios 5:14). Eu dei um espírito de sono,
olhos que não deveriam ver e ouvidos que eles não deveriam ouvir até hoje
(Romanos 11:8).

“Pois também está escrito: 'Pois eu derramei sobre vocês o Espírito de
um sono profundo e fechei os seus olhos; os profetas e os seus líderes, os
videntes cobri.' (Isaías 29)”

Eu:“ Senhor, somos nós ou Israel ou ambos?”

Jesus: “Erin, o amor é o cumprimento da lei. Faça isso entendendo a
ocasião. Chegou a hora de você acordar de seu sono e sua salvação está
mais próxima agora do que em qualquer outro momento (Romanos
13:11-12).

“A noite está quase acabando, o dia está chegando. Deus está nela,
ela não vai cair. Vou ajudá-lo ao raiar do dia (Salmos 46:5). Agora, Erin,
alegra-te, alegra-te, pois estou contigo.”

Ele me abraçou.

O sonho acabou.
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