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357 - Nosso Banquete de Noivado
Está Quase Aqui

Recebido domingo, 15 de setembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por este lindo dia aqui! As folhas estão mudando. Embora
ainda não caia, as temperaturas têm estado muito baixas ultimamente.
Estou muito agradecido hoje, pai. Sou grato por você. Fomos ao culto da
igreja ontem à noite e ouvimos o novo pastor da igreja. Este novo pastor é
na verdade filho do pastor recém-aposentado. Foi difícil pra mim. Ao ouvir a
mensagem, senti que ela mal arranhava a superfície de quem você
realmente é. Hmm, tempo das citações.

“Porque você está nos preparando para o extraordinário, agora
estamos arruinados para o comum!” - SparrowCloud9

Você me levou a muitos lugares. Você me concedeu acesso a lugares
que nunca pensei que fossem possíveis. Embora eu tivesse imaginado o Céu
em minha mente antes do início desses sonhos, é muito mais do que nossa
mente é capaz de imaginar. Você estendeu as estacas para a minha tenda e
me esticou. Isso só foi possível porque eu havia me esvaziado de minhas
próprias presunções e expectativas. Eu permiti que você me preenchesse.

Lembro-me daquele dia de primavera / início do verão de 2012, depois
do meu fim de semana difícil, quando fui passear sozinho. Abri todas as
janelas do meu carro e coloquei o braço pela janela para poder sentir o
vento enquanto dirigia. Eu disse a você, pai: 'Qual foi a minha vida? Eu
nunca realizei meus sonhos. Fiz muitas coisas e trabalhei em muitos
empregos diferentes, mas nunca cheguei lá '.

Sim, eu sabia um pouco de várias coisas, o suficiente para manter
conversas com quase todo mundo, mas isso não era suficiente. Enquanto eu
dirigia por esta estrada deserta em uma noite de sexta-feira, enquanto o sol
se punha sobre Snake Mountain, muitos pensamentos me vieram à mente.
Isso importa? Se eu morresse nesta estrada hoje à noite, alguém, além dos
meus filhos, sentiria realmente minha falta? Continuei dirigindo, tocando
minha música alto. Eu então ouvi Você me chamar... 'Fique quieto!'
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Eu: Em vez de 'ficar parado', respondi a você. “Sim, Senhor, mas fui
despojado de tudo. Minha dignidade, orgulho, amigos, dinheiro e status
social se foram agora. Tudo o que recebo agora são críticas de outros
cristãos. Eu sou como um leproso para todos os outros. Qual foi o meu
crime, pai? O que eu fiz?”

Então me ajoelhei e comecei a orar. Chorei até não haver mais
lágrimas e não consegui dormir. Minha tristeza fez meu coração pular e até
agora estava me falhando. Eu então ouvi Você novamente me chamando ...
'Fique quieto!'

Fui para casa e levei meu cachorro Zoey. Depois de voltar para casa e
organizar, sentei-me na cadeira e me senti tão sozinha. Meus filhos estavam
na casa do pai neste fim de semana em particular. Estava tão quieto em
casa sem eles. Eu frequentava o culto de sábado à noite na Igreja de Betel.
Eu iria para casa.

No entanto, nesse sábado à noite em particular, uma série de sonhos
proféticos começariam. Embora eu não as tenha anotado inicialmente,
senti-me solicitado a começar a registrá-las à medida que elas se tornavam
mais claras. Logo fiquei ainda mais preocupado... 'Pai, depois de todo esse
tempo, agora as pessoas vão pensar que eu estou iludindo.' Como resultado,
tive muito cuidado em manter esses sonhos para mim até encontrar um
local seguro para compartilhar na internet.

Sim, fui extremamente cuidadoso e por boas razões. As pessoas são
indelicadas com os cristãos que estão fazendo algo diferente de 'Práticas
Padrão da Nova Era'. De certa forma, os cristãos são ainda piores.
Simplesmente não compartilhei muito com meus amigos cristãos, pois sabia
que a reação seria muito difícil. Eu guardei todos esses sonhos para mim até
que finalmente senti aquela 'cutucada gentil' de você para finalmente
publicá-los.

Pai, eu estou chegando no sétimo ano de Você salvando minha vida.
Agora eu queria saber, e quero dizer 'realmente sei', o que significa amar
você. Enquanto ouvi tantas pessoas reconhecerem seu amor por você e
reivindicá-lo, algumas não pareciam críveis e senti um vazio em meu
coração. Eu simplesmente não tinha esse relacionamento amoroso maior
com você. Eu havia desistido de minhas ambições pessoais e queria Te
conhecer.

Eu queria conhecer esse Deus misterioso e ilusório, o Pai. Embora eu
soubesse que Ele estava 'sempre lá' naquela época, simplesmente não
acreditava que Ele estivesse 'sempre disponível'. Eu havia passado pela
fornalha ardente por Sua Graça, mas e agora? Bem, ele começou a falar
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comigo diretamente em 30 de setembro de 2012. Aqui estou eu, sete anos
depois. Isto é o que você fez comigo e não posso agradecer o suficiente:

● Você tem me dado um relacionamento pessoal mais profundo com
você

● Minha jornada agora tem significado, porque me rendi ao meu
caminho e escolhi o Yahweh

● Você era paciente comigo e eu queria ser na sua presença

● Você mudou de ser um nome escrito em papel para a Sua assinatura
escrita na tábua do meu coração.

● Quando eu estava sobrecarregado com problemas desta vida e evitei
você, você me perseguiu e disse 'espere, Erin, estou aqui, venha para
Mim'

● Você se tornou meu melhor amigo

● Não há nada sobre mim que está escondido antes de você

● Você me tem, mas você já me teve em 'Erin, suba'

● Quando o mundo me trata como velho e fraco e eu começo a refletir o
que Vejo no espelho, vejo o que você reflete em mim... jovem, forte,
bonito e sem defeito... e choro de gratidão

● Quando estou com você, posso escalar uma parede, escalar um
penhasco e pular um obstáculo, tudo com facilidade

● Eu posso até voar nas asas de uma águia

● Quando começo a pensar que talvez eu esteja apenas uma mulher
ilusória, você me confirma que suas palavras são verdadeiras e que
suas promessas permanecem

● Quando meus inimigos atacam contra mim, você os interrompe toda
hora

● Você faz os esquemas do inimigos se tornarem nada

● Quando eu estou atingida por uma dor tão profunda que eu mal
consigo recuperar o fôlego, você está lá com braços amorosos para me
segurar, fala ternamente comigo e me carrega através da dor

● Quando eu me preocupo com alguma coisa, você ainda é meu coração
e me tranquiliza de sua bondade e bondade

● Quando eu tenho medo do fogo e do calor na fornalha da aflição, você
ficou comigo e segurou minha mão pelas chamas
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● Quem é como você, Pai? Quem? Ninguém, nem deus, nem homem.
Você é grande e poderoso!

● Você encontrou algo em mim

● Você encontrou uma mulher quebrada com um coração partido

● Você veio para mim

● Você deixou saber Você e eu somos mudados para sempre

● Eu estou arruinada para sempre pelas coisas comuns, porque agora eu
persigo o extraordinário através de Você

● Oh Pai, eu apenas te amo tanto

Jesus: “Erin, suba.”

Jesus estava segurando as rédeas de seu cavalo nas mãos. As rédeas
desapareceram enquanto eu corria para ele. Ele estava sorrindo. Desta vez,
eu estava correndo a toda velocidade. Eu pulei em seus braços e envolvi
meus braços em torno dele.

Eu: chorando. "Eu te amo muito. Obrigado.”

Jesus: “Eu amo você, Erin.”

Eu:“ Senhor, já faz quase sete anos. Você me deu um presente enorme, um
grande diamante, no meu caminho. Você desdobrou um tesouro escondido.
Não posso agradecer o suficiente por tudo.

Jesus: Sorrindo.

“Eu estava sempre com você. Eu estava lá em todos os seus
momentos sombrios. Eu estava bem ao seu lado. Vi o que havia acontecido,
junto com coisas que você não viu. No entanto, através de tudo isso, mesmo
quando você não sabia me chamar, eu estava lá para ver você através de
tudo isso.”

Eu o abracei novamente.

Eu: “Tudo isso… os sonhos, as visões, meus escritos… é um milagre. Mesmo
que o mundo rejeite tudo, não importa. Eles só precisam ver um vislumbre
do que eu sei sobre você e como é o seu coração. Senhor, só conheço uma
parte muito pequena do seu coração e é mais do que suficiente. Eu sofro
pelos perdidos, Senhor.”

Jesus: “Erin, Eu não te responsabilizei pelos perdidos. Eu sou o Bom Pastor
e vou atrás daqueles a quem chamo, entendeu? Nem um está perdido, nem
um. Eu não indiquei você para ser responsável, pois sou Eu quem controla
essas rédeas, entende?”
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Eu: “Só espero que as pessoas vejam mais do seu coração. Eu só espero
que eles vejam Seu coração da mesma maneira que as crianças.”

Jesus: “As Minhas Palavras são água viva para aqueles que escolhem beber
do copo. Alguns os leem uma vez ou tomam um gole e isso é suficiente.
Alguns bebem um copo e passam algum tempo refletindo sobre o significado
histórico do texto e não se aprofundam. Alguns leram várias vezes,
engolindo a água no copo, mas nunca realmente provando. Depois, há
aqueles que leem Minhas Palavras para pegar o copo e jogá-lo na cara dos
outros.

“No entanto, ainda existem aqueles que leem Minhas Palavras e
buscam um entendimento mais profundo. Eles oram pela iluminação. Eles
oram para que Minhas Palavras tenham vida. Eles então continuam se
aprofundando ainda mais, descobrindo o véu da superfície e vendo a
revelação interior. Essa é a plenitude de levar um vaso para a fonte da vida e
enchê-lo até transbordar, beber e beber, porque você está sedento por mais.

“Esta é uma porta oculta apresentada primeiro por uma chave, uma
história, Minha história. Uma vez que esse desejo é colocado em seu
coração, a Voz do Único que chama no deserto fica em você batendo. O
convite é a chave. A chave abre a porta, entendeu? Você seguiu o caminho
sem saber para onde a levaria, mas confiando no plano do Pai, Meu plano.
Você então viu a porta. No entanto, você não entrou até ver o convite.

“Você recebeu uma chave. Essa chave destrancou a porta…”

Ele sorriu.

“... ao meu coração, meu tablet, minha mesa, meu jantar. Eu então
dei tudo isso para você. Você não era apenas a Minha convidada ou a Minha
amiga, mas você era muito mais. Você Me procurou como uma Noiva
correndo atrás do Noivo. Houve dias em que Eu desejei que você viesse,
mas você não veio. Houve dias em que você veio, mas ficou sem palavras.

"Sim, ficar 'sem palavras' é uma coisa difícil, certo?"

Ele riu enquanto me cutucava carinhosamente.

“Houve dias em que você veio quebrada e maltratada, mas você ainda
veio. O Meu amor por você é incondicional. Eu te amo e Eu sempre fico feliz
em vê-la. Enquanto você se julga duramente, Eu não. Enquanto você ainda
não vê o que Eu faço, Eu vejo um vaso terminado. Você verá muito em
breve tudo o que faço e sua alegria será completa.

“Erin, Eu enchi o seu vaso com coisas boas e Eu não tenho te deixado.
Você colocou as Minhas Palavras em prática. Você tem estado quebrada
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pelos perdidos. Você tem orado e intercedido e Eu tenho respondido as suas
orações. Apesar de algumas dessas orações serem respondidas de uma
maneira que você entende, outras ainda continuam. Entretanto, saiba disso:
o que Eu tem dado é mais de Mim.

“Por sua vez, Eu tenho enviado outros que Eu tenho chamado, aqueles
que também querem mais. Eu tenho dado chaves para destravar mais de
Mim para eles através das Minhas Palavras. Aqueles que Me buscam de todo
o coração serão encontrados por Mim. Eu estou aqui.”

Ele sorriu.

“Os convites tem sido enviados. Quem virá ao banquete do Meu
jantar? Quem passará por aquela porta?

“Será os pastores estão mais preocupados em encher seus bolsos com
prata? Eles jogariam fora seus desejos egoístas para se humilharem diante
de Mim? Qual deles se considera o mais digno? Eu vou te dizer, todos eles
acreditam que são mais dignos que você. Apesar de Eu ter enviado o
convite, eles não se preocupam em abri-los. Eu até os assinei. Eles,
portanto, não têm a chave para entrar pela Minha porta”

Eu: “Mas o coração deles parece ser bom.”

Jesus: “Isso é diferente do que você pensa. Sim, Erin, eles acreditam que
seus trabalhos abrirão a porta. Não se preocupe, pois a maioria deles são
Meus. Eles simplesmente não terão um conhecimento mais profundo de Mim
até que mais seja revelado. No entanto, alguns deles nunca foram Meus e
são ferramentas do inimigo. Eles são ferramentas do ferreiro. Contudo,
mesmo esses são usados   para o bem daqueles que Me amam.

“Agora, Eu lhe dei muito a descobrir aqui e talvez até algumas
respostas para as perguntas que você possa ter. No entanto, saiba disso, Eu
tenho algo maravilhoso preparado para aqueles a quem Eu tenho chamado,
ou enviado convites. Ou seja, aqueles que realmente abriram o envelope.

Ele riu.

“Então, devemos comemorar no banquete.”

Eu: “Espera? O que? Senhor, estamos sendo arrebatados? Eu pensei que o
banquete de casamento fosse para o arrebatamento.”

Jesus: Rindo.

“Bem, Erin, pense neste banquete como mais um jantar de noivado.”

Eu: Eu pulei de um lado para o outro em emoção. “Isso é ainda melhor!
Obrigado senhor! Sim, nosso jantar de noivado está finalmente chegando!
'Engajamento' parece estar se referindo às nossas tarefas que finalmente

6



começaram. Talvez o 'engajamento' também possa ser usado como em
'ativar'? Oh uau, isso é incrível! Mal posso esperar!

Jesus: Ainda rindo.

“Espere, Erin, espere. Não voe à minha frente, pequeno pardal
guerreira. Deixe-Me…”

As rédeas novamente apareceram em Sua mão.

“... pegar isso.

“Alegra-te, Erin, pois acho suas palavras agradáveis   e seu vaso está
obviamente transbordando. Ele então sorriu, balançou a cabeça, cruzou os
braços e colocou os dedos no queixo de uma maneira interrogativa.

“Agora, parece que são sete anos? Hmm, parece que apenas uma
semana se passou.”

Eu: rindo. "Oh não, Senhor, por favor, não adicione mais uma semana a
isso!" Ele sabia que eu estava apenas brincando.

Jesus: sorrindo.

“Você quis dizer 'por favor, não adicione mais sete anos'?”

Rindo.

“Não se preocupe Erin, pois as Minhas promessas são verdadeiras e Eu
não vou te abandonar.

“Agora, venha, nós temos um banquete para planejar para os nossos
convidados.”

Ele se virou para mim e pegou na minha mão.

O sonho acabou.
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