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274 - Jesus: “Seu Treinamento no
Deserto Está Quase Terminado”

Recebido em 5 de fevereiro de 2018

Comunhão.

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.
Obrigado pelo sol após a recente tempestade de neve. Acordei às 05:15, na
manhã de 31 de Janeiro de 2018 com a visão de um céu claro e a Lua
maciça de sangue Super Azul.

A lua estava incrível e iluminou completamente os campos nevados
tempestuosos ao nosso lado. Foi simplesmente deslumbrante. A neve
fresca e pulverulenta cobria toda a área e era tão bonita. Obrigado por criar
esta cena incrível, Pai!

Enquanto eu tentava voltar a dormir, agora estava extremamente
inquieto da minha dor. Eu também tive mais dificuldade em dormir, pois
meu marido já havia partido para uma viagem de negócios durante a noite.
No entanto, isso parecia mais do que apenas uma viagem de negócios. Eu
senti como se ele fosse mais como um guerreiro saindo para a batalha em
uma grande guerra.

Pai, você revelou vários enredos para ele de coisas acontecendo 'nos
bastidores'. Muito obrigado por isso! Quando eu finalmente voltei a dormir,
você então me enviou um lindo sonho. Obrigado por isso também, Pai,
como este foi realmente um grande presente.

Sonho 1

Eu era jovem novamente. Quando digo "jovem de novo", quero dizer
"muito jovem de novo". Parece que eu tinha apenas 4 ou 5 anos de idade.
Quando olhei ao meu redor, vi uma escada improvisada que parecia estar
presa a um tronco de árvore. Por alguma razão, eu me lembrava
vagamente de que um parente de família havia feito algo parecido com
uma escada no quintal deles, mas não consigo mais lembrar qual parente.

Quando olhei para a escada "maravilhada", decidi que tentaria subir.
Olhei para o céu e notei que a "área de escalada" estava cheia de galhos.
Esforcei-me para ver aonde a escada ia, mas só vi que ela terminava em
um portal. Dei de ombros e decidi subir.
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Quando finalmente cheguei ao topo, subi pelo portal. Isso exigiu
grande esforço da minha parte, pois eu era apenas "tão pequena". Depois
que eu me arrastei pelo portal na minha barriga, eu me virei de costas em
exaustão. Depois que descansei um pouco, olhei de volta para o portal,
mas já havia desaparecido de alguma forma.

Eu estava deitado em um pedaço de grama macia e grossa. Enquanto
eu estava lá, eu podia sentir o calor do sol no meu corpo. Eu podia sentir o
cheiro de flores e grama recém-cortada. Essa fragrância me pareceu
familiar, pois me lembrava do quintal dos meus avós.

Enquanto eu olhava de volta para o céu, eu não pude deixar de
começar a rir. Um incrível desfile de nuvens havia começado. Eu comecei a
rir em voz alta. A primeira nuvem era um cordeiro e logo anunciei sua
chegada na voz de uma criança. Para minha surpresa, minha voz soou
como uma voz de 4 ou 5 anos de idade. O que eu disse foi até infantil!

Eu: "Ooooh, um lindo cordeiro!"

A segunda nuvem estava na forma de um pássaro. A forma era
incrivelmente detalhada e algo que você nunca poderia ver na Terra. Eu:
"Uau, um passarinho!"

Alguém então ficou bem em cima de mim e bloqueou minha visão. Eu
rapidamente fiquei animado quando vi que era Jesus! Eu pulei em seus
braços e o abracei com força. Até o meu entusiasmo em vê-lo era "infantil".

Eu: “Jesus! Jesus! Jesus!”

Nós dois rimos juntos e eu me senti tão feliz.

Jesus: “Vamos lá, Erin, Eu vou mostrar algumas flores hoje.”

Eu: “Viva! E borboletas também?”

Jesus: Sorrindo.

"Sim, Erin e borboletas também."

Eu alcancei minhas mãos para Ele me carregar. Ele riu como um pai
que adorava rir como quando sua filha estava animada para passar o
tempo com ele.

Jesus: “Humm, você tem certeza de que não quer andar por conta
própria?”

Eu: “Não, não, não!”

Eu mantive meus braços no ar e pulei para cima e para baixo para
que Ele me pegasse. Ele riu quando me pegou. Eu passei meus braços em
volta do pescoço dele e olhei para trás em suas pegadas enquanto Ele
andava. Sorri quando vi que Suas pegadas rapidamente "desapareceriam"
assim que Seu pé deixasse a grama viva e macia. A grama simplesmente
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voltou à sua forma original e se misturou perfeitamente com o resto da
grama em menos de um segundo.

Senti o calor do Seu corpo enquanto Ele me carregava e me senti
completamente seguro em Seus braços. Eu decidi estender a mão e tocar
uma mecha do cabelo dele. Eu nunca tinha feito isso antes e parecia a
melhor das sedas na minha pequena mão. Talvez solicitado pelo calor do
sol e pelo conforto em seus braços, decidi descansar minha bochecha em
seu ombro.

A última coisa de que me lembrei antes de sentir o sono foram as
belas flores ao nosso redor, junto com o vibrante e profundo céu azul acima
de nós. Enquanto as flores eram quase brancas, elas tinham um ligeiro tom
rosado no meio.

Uma brisa começou a soprar e eu vi as flores começarem a voar no
ar como a neve. Assim que meus olhos começaram a se fechar, olhei nos
olhos de Jesus.

Eu: suavemente ... sonolenta. "Olha, Jesus, neve..."

Meus olhos se fecharam.

Sonho 1 terminou.

Eu tive um sonho na noite passada que parecia de alguma forma se
encaixar perfeitamente com este. Enquanto eu ficava deitado na cama,
podia ouvir Jesus falar comigo. Ele estava rindo enquanto falava.

Jesus: “Despertai, Erin. Levante-se!”

Quando acordei do meu sono profundo, Sua voz pareceu se misturar
com esse sonho. Como eu ainda estava meio dormindo, Sua voz parecia
estar aqui comigo no quarto.

Eu: “Senhor? Senhor?”

Eu me senti chamado para ir à minha cadeira devocional, então eu
imediatamente saí da cama e fui me encontrar com Ele. Enquanto Eu ainda
estava bocejando em sonolência, fui imediatamente 'retomada'. Isso foi
diferente do "processo usual" e foi realmente incrível!

Jesus: “Erin, suba”.

Eu: “Oh, por favor, perdoe-me, Senhor, como devo ter adormecido. Eu
perdi alguma coisa?”

Jesus: Sorrindo.

“Não, Erin. Você descansou bem?”

Eu: “Espere, Senhor. Quanto tempo eu estava dormindo? Eu sou muito
mais velho do que eu estava em outro sonho. Eu sei que ainda procuro e
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sinto 55, mas agora eu vejo e sinto 25 aqui. Você não estava apenas me
carregando como uma menina de 4 ou 5 anos atrás?”

Jesus: Rindo.

“Você se sente como se estivesse dormindo há cinquenta anos?”

Eu: Rindo. “Bem, eu desejei ter estado em alguns dias… bem, muitos dias.
Oh Senhor, eu me sinto tão refrescado, forte, curado e jovem novamente
aqui. Você por favor substituirá meu estado atual na Terra com o estado
em que estou aqui? Afinal, "na terra como no céu", certo, Senhor? Por
favor, Senhor, por favor?

Jesus: Sorrindo.

“Oh, Erin, sua oração é boa. Agora, conte-me sobre alguns dos
outros sonhos que você tem tido recentemente.”

Eu: “Bem, eu tive dois sonhos diferentes, mas alguns não fizeram muito
sentido para mim:

Sonho 2

Eu tinha uma chave para a casa de um ex-empregador. Por alguma
razão, eu decidi tomar banho em sua casa enquanto esperava que ela
voltasse. Quando ela chegou em casa, estava compreensivelmente irritada
comigo por ter vindo e me feito em casa. Eu até balancei a cabeça com a
minha própria tolice como nunca faria isso na vida real.

Mulher: “Não posso acreditar que você entrou em minha casa sem antes
me perguntar se podia. Eu não vou contratá-lo novamente.”

Eu: “Eu entendo, mas não estou aqui para pedir emprego.”

Mulher: “O que você quer dizer? Você não precisa do trabalho?”

Foi só então que ela percebeu que eu estava agora no meu estado
transformado. Ela instantaneamente ficou com medo de mim.

Eu: "Agora tenho algo muito maior em que estou trabalhando".

Ela começou a entrar em pânico. Como eu poderia de alguma forma
conhecer seus pensamentos, eu sabia que ela estava preocupada que eu
estava abrindo uma empresa concorrente.

Sonho 2 terminou.

Jesus: “Então, Erin, o que você acha que foi tudo isso?”

Eu: “Bem, será que, quando você nos curar e nos trazer de volta para essa
área, as pessoas ficarão um pouco abalado pelo nosso 'reaparecimento com
uma aparência diferente'?”

Jesus: Sorrindo.
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“Sim, Erin, como você será mudado e as coisas anteriores serão
removidas. Quando você voltar, não será mais como um escravo do
homem, mas como um trabalhador para mim. O banho que você tomou
nesse sonho significava que você havia se lavado das coisas com as quais
ela tinha sujado sua reputação, removendo toda a sua vergonha.

“Porque você não mais terá falta de coisas boas, você não precisará
mais do que aqueles que usaram você ofereceram. Você retornará livre e
verá através das paredes de suas "casas", seus corações.

“Isso será assustador para aqueles que fizeram mal a você, pois irão
se confessar com uma língua desenfreada. Eles vão confessar tudo o que
fizeram com você. Agora, conte-me sobre o seu segundo sonho.”

Eu: “Bem, este também não fez muito sentido para mim:

Sonho 3

Eu estava em um showroom da Pratt & Larson. Foi um novo
showroom e foi o estado da arte. Eu estava arrumando alguns "azulejos de
artista" novinhos em folha e os azulejos estavam em uma terracota
vermelha com lindas cores e desenhos.

Logo peguei minha roupa favorita, um tecido multi-estampado floral
Scalamandre-Barroco, e segurei o lençol até o azulejo. Foi um jogo
perfeito. Eu fiquei lá com um sorriso no rosto enquanto não pude deixar de
admirar os materiais incríveis na minha frente.

Quando comecei a reorganizar os pedaços de azulejo, acidentalmente
parti uma das peças principais ao meio. Por alguma razão, eu decidi
encobrir isso na frente das pessoas que viram que eu tinha quebrado a
telha ao meio, agindo como se eu tivesse feito isso de propósito.

Sonho 3 terminou.

Jesus: “Então, o que você pensa sobre isso?”

Eu: “Bem, em 1998, eu tinha grandes planos. Eu tinha acabado de ser
publicado no ano anterior e meu negócio estava sendo abençoado em
abundância. No entanto, minhas circunstâncias estavam prestes a mudar e
eu nunca consegui completar nenhum dos meus sonhos.

“Embora eu ainda usasse esse linho caro várias vezes para meus
clientes, meus sonhos de usar isso para mim nunca se realizaram. Este
tecido e telha são tão ridiculamente caros que, além de usar um quintal ou
dois para travesseiros ou um par de azulejos para um backsplash de
cozinha, eu nunca poderia imaginar que eu nunca estaria em condições de
pagar por isso novamente.
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“Este azulejo feito à mão é tão delicado que quebrou ao meio.
Enquanto isso acontecia no meu sonho, isso poderia facilmente acontecer
na vida real. Perdoe-me, Senhor, por desejar tal extravagância todos esses
anos atrás. Ser capaz de suportar tal coisa foi tão curta e há tanto tempo
que agora me pergunto se isso já foi o caso.”

Jesus: Sorrindo.

“Oh Erin, não se preocupe, pois você não deseja mais as coisas que
você já teve. Eu lhe digo a verdade… Eu me alegro com o que você gosta.
Agora, o que você gostou dessas coisas?”

Eu: “Bem, a telha de barro vermelho de terracota me lembrou um velho
amigo meu que era um incrível criador. Eu já tinha escolhido os azulejos
dela muitas vezes para os clientes mais ricos, mas nunca comprei para
mim nem para os meus clientes.

“Eu às vezes pararia no estúdio dela e gostava de vê-la fabricar esses
azulejos incríveis. Eventualmente, seu pequeno estúdio tornou-se um
grande armazém, enquanto seu negócio continuava a se expandir. Quanto
ao tecido de linho Scalamandre, é meticulosamente manual e incrivelmente
bonito em seus detalhes.

“Oh Senhor, eu tive tantos sonhos naquela época. Eu até imaginei
que viveria em um pequeno chalé de pedra artesanal algum dia. A casa
teria piso de madeira, janelas bonitas com persianas e um quintal cheio de
flores. Eu queria criar meus filhos lá. Eu queria pintar e ilustrar a natureza
lá.

“Como você sabe, nada disso se tornou realidade para mim. Em vez
disso, tudo o que planejei e guardei em breve seria leiloado para pagar
contas de advogado e médicos. Minha vida tomou um caminho diferente,
muito difícil.” Eu sorri. “No entanto, foi nesse caminho que você me
encontrou, Senhor!”

Jesus: “Um dia em breve, você receberá muito mais do que você tem
perdido. As coisas passadas serão removidas e somente a alegria
permanecerá. Eu tem visto e sentido a sua tristeza. Agora que sua dor se
tornou maior, ela desconectou sua esperança. Este segundo sonho não foi
para lhe dizer que você precisa jogar as coisas fora. Em vez disso, foi dado
a você para fazer as pazes com seus desejos, seus sonhos passados. Você
está em paz?”

Eu: “Sim, Senhor, como isso foi deixado para trás há muito tempo. Em
2008, eu tinha colocado isso para descansar. Eu deixei atrás de mim. Ainda
assim, sinto que perdi a alegria de criar meus filhos de maneira "normal".
Eu sinto que fomos roubados. Eu passei de grande sucesso na minha área
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de comércio para não ter ninguém querendo nem mesmo me associar ou
fazer negócios comigo.

“Quando as pessoas me contratavam, só o faziam porque sabiam o
problema em que eu estava e podiam obter meus serviços pela metade do
preço. Todos os meus empregadores e clientes tiraram proveito dos meus
problemas e foi horrível. Foi um pesadelo, um pesadelo horrível! Enquanto
meus sonhos tinham terminado, os pesadelos continuaram.”

Jesus: “Eu sei, Erin, mas estou aqui para dizer que você está livre agora.”

Eu: “Eu posso ser livre quando estou aqui com você, mas eu ainda não se
sente assim na Terra. Mesmo a garotinha que você carregava em seu
ombro podia ver com mais clareza, ouvir com mais intensidade, cheirar
mais vividamente e se sentir mais confortada do que eu sinto agora.

Enquanto eu sou como nós que amamos você para sempre será
aperfeiçoado à imagem de Deus aqui, eu certamente estarei de volta em
meu velho corpo terreno decadente assim que esta visão for fechada.
“Certamente, como eu estou agora, não reflete sua imagem, Senhor! Como
pode um cadáver ambulante como eu testificar ousadamente sobre as
maravilhas do céu? Eu não posso!

Embora não importe mais que todas as minhas coisas materiais
tenham desaparecido, pois esta não é a medida de um homem a favor de
Deus, Senhor, saúde, juventude e sabedoria certamente são.”

Jesus: “Ah, você soa como um advogado implorando perante a Corte.”

Ele sorriu.

“Bem, Erin, seu caso é muito bom. Agora, enquanto você está certo
sobre a idade atual sendo vaidosa com a auto-adoração, você está errada
sobre as coisas materiais não serem uma medida de um homem a favor de
Deus. Não importa o deus que você serve, essa era atual adora 'mammon'.

“Eles são amantes de si e de todas as coisas que este mundo pode
oferecer. Apenas saibam que o fascínio do prazer, a paixão de
simplesmente mostrar as coisas e o pomposo senso de superioridade de
sua riqueza não vem de Meu Pai. Estes são os frutos decadentes e
devastadores deste mundo (1 João 2:16).

“Mesmo que Eu te desse toda a grande riqueza que você tem aqui no
Céu, assim como restaure a sua juventude, você ainda seria odiada por
Mim. Não importa o que, você será odiada por causa de Mim. Você será
falada mal por causa de Mim. Muitos de vocês serão perseguidos por causa
de Mim. Quanto a você, Erin, você foi enviada para dar testemunho da
glória do Céu.”

7



Eu: “Senhor, eu também sou uma testemunha do Seu maravilhoso
coração! Você é muito mais que nosso Salvador. Você é incrível estar por
perto. Eu nunca temi um dia com você! Eu aprendo com você. Eu estou
enriquecida em meu coração e nutrida até meu núcleo quando estou em
Sua presença.

"Você é meu melhor amigo. Você é o único que eu corro quando
estou com problemas. Você é meu libertador e você me ama. Quanto ao
porquê você me ama, eu nunca vou saber completamente porque até o dia
em que finalmente estarei aqui com você para sempre. No entanto, eu sei
o que Você faz! Eu aprecio Você e não posso esperar pelo dia em que os
outros também possam experimentar a sua presença como eu tenho.

“Eu poderia ir para a faculdade por cem anos e ainda nunca aprender
sobre todas as coisas que Você me instruiu em apenas cinco anos. Você se
importa profundamente comigo e até com a menor das coisas que
importam para mim. Eu te seguirei em todo lugar.

“No entanto, eu ainda sinto que mal estou aguentando enquanto
espero em Você aqui na Terra. Isso está se tornando ainda mais difícil, pois
muitas vezes a minha dor me impede de escrever. Às vezes até tenho
dificuldade em tirar esse corpo decadente da cama. Eu tenho medo agora
de que em breve eu me tornarei inútil para você por causa da minha
crescente imobilidade.”

Jesus: “Oh Erin, Eu não tenho esquecido nenhuma das Minhas promessas
para você. Eu não tenho te esquecido nem nas pequenas coisas e nem nas
grandes coisas. Não se preocupe, Erin, assim como o seu treinamento no
deserto está quase terminado. Eu te amo ”.

Eu: “Eu te amo, Senhor”.

O sonho acabou.
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