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172 - Deus, a Isca e a Rede

Recebido Domingo, 23 de agosto de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 32)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, para minha família, pela capacidade de
descanso e para um sono profundo e a capacidade de sonhar. Sou grato pela
minha linda casa aninhada nas árvores. Nunca imaginei que passearia com
meus cachorros em tamanha beleza e paz.

Pai, faz um ano que o Senhor nos libertou do deserto para nossa
pequena terra prometida. Há dois anos, Você me concedeu uma visão do
próprio lugar em que vivemos, então comecei a orar por isso, não
compreendendo exatamente onde era e como Você faria um caminho para
isso.

Hoje, enquanto eu voltava do lago, um cervo de cauda branca cruzou
meu caminho e assustou meus cães. Pouco depois disso e em segundos, um
pássaro azul muito grande com cauda branca voou na minha frente. Refleti
sobre os últimos sete anos de minha vida e fiquei surpreso com a bondade
de Deus.

Há sete anos, em 2008, morávamos em Bend, Oregon, e adorávamos
lá, pois era muito bonito. Tinha mais beleza do que eu já tinha visto em um
lugar em toda a minha vida. As temperaturas eram perfeitas e a área
segura. Eu tinha amigos íntimos lá.

Senhor Deus, você me colocou lá para que eu pudesse ter algum
conforto durante a parte mais difícil da minha jornada. Com tanta beleza ao
nosso redor, meu corpo interior carecia e minha dor, emocional e
fisicamente, era tão grande que o ambiente parecia confundir a minha
condição.

Durante meu período de choque e dor, fiz uma série de escolhas
erradas. Eu estava em modo de sobrevivência e parecia alheio à realidade.
Em minha grande dor, meu coração literalmente se partiu. Eu queria ficar
com meus filhos, mas estava pronto para ir para casa. Eu estava pronta para
ter Jesus me levando para casa.
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Com a dor do que havia ocorrido nos anos anteriores até esse
momento em 2008, eu me protegi do mundo exterior. Eu tinha muito pouca
confiança nas pessoas ao meu redor e parecia que todos tinham uma opinião
sobre como minha vida deveria ser conduzida, mas ninguém desejava pular
no caminho e se juntar a mim na minha corrida.

Alguns de meus amigos o fizeram e eu os amo muito por isso, mas em
algum momento até eles pararam de correr e seguiram seu próprio caminho.
Agradeço-te, Pai, pelos meus amigos porque ainda estão lá e agradeço-te,
Deus, por os teres colocado quando o fizeste.

Eu precisava saber que não estávamos sozinhos, embora às vezes
parecesse mais fácil simplesmente correr sozinho com Você. Você foi o único
que me conheceu melhor. Você suportou conosco e me amou e me ama
apesar das minhas dificuldades, minhas falhas e até por causa delas. Eu
estava em uma busca para te encontrar, pois queria pura alegria e desejava
um coração de ouro. Eu desejei mais de você.

Lembrei-me de quando minha filha e eu deixamos a cidade de Bend
quando ela tinha apenas sete anos. Tínhamos dinheiro apenas para nos
mudar para as Tri-Cities depois da minha cirurgia. Eu ansiava por levar meus
meninos de volta e fui enganado ou atraído para o deserto para ficar perto
deles.

Nunca esquecerei a época em agosto de 2009, quando o peixe da
minha filha, Feather, estava andando em uma tigela no meu painel frontal
enquanto nos despedimos da bela Bend. Nós simplesmente nos levantamos
e saímos, mas apenas algumas pessoas sabiam que estávamos indo embora
e não tenho certeza se sentiram nossa falta.

Os colegas de classe da minha filha a amavam, então algumas
crianças ficaram muito tristes ao vê-la partir. No entanto, devido ao que
passamos pessoalmente, tornei-me mais protetor e preferi o anonimato e a
privacidade em vez das redes sociais.

Meu grande momento de dor foi em Bend, mas meu momento de
grande provação foi nas Tri-Cities. De todos os lugares em que morei, esse
foi de longe o pior. A única beleza para mim foi feita pelo homem. Sim, o rio
Columbia é bonito, mas quando corre em direção ao deserto, parece escuro
e ameaçador e longe de ser convidativo para mim.

O deserto era o lugar onde Deus me chamava e Bend era o lugar onde
clamava a Deus. Porém, o deserto é onde fui encontrado por ele. Este é um
conceito difícil de entender, mas é verdade. Ele veio por mim no lugar
deserto.

2



Pai, eu te agradeço por nos levar ao nosso lugar aqui. Hoje soube do
falecimento de um amigo meu. Ele foi um grande homem de Deus. Ele e sua
esposa oraram por nós muitas vezes enquanto morávamos em Oregon. Ele
era um excelente jogador de golfe e pastor.

Eles haviam convidado minha filha e eu para sua casa no Dia de Ação
de Graças em 2008. Foi a primeira vez que passei o Dia de Ação de Graças
com outras pessoas além da família. Havia outras conexões também, mas
fiquei muito feliz em saber que Jesus o recebeu após uma longa luta contra
a doença.

Quase não o reconheci pelas fotos, mas agora ele está livre e estou
muito feliz por ele. Obrigado, Pai, por este homem de Deus e sua raça de fé
e graça. A raça da minha mãe é incerta agora, então, pai, por favor,
encontre-a onde ela está.

Por favor, abra um caminho onde parece não haver caminho. Pai, só
posso contar com você, pois ela está fazendo um percurso diferente e sua
raça é diferente da minha. O objetivo dela na linha de chegada parece até
diferente do meu. Por favor, Pai, deixe o caminho dela levar a você.
Encontre-a lá, Pai, como eu Te amo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em um caminho que tinha visto várias noites atrás em meus
sonhos, mas este era diferente, pois era claramente divino. Eu estava na
floresta de Deus e acredito que isso faz parte de Seu enorme jardim, mas
não tenho certeza.

Desenho do arco da árvore alta

3



Eu estava em frente a esta catedral imponente de árvores e era
absolutamente lindo. Quando comecei a andar por esse caminho, um grande
grupo de borboletas de vidro transparente passou por mim. À medida que
voavam, suas asas de cristal semelhantes a vidro criavam arco-íris de luz
que são muito difíceis de descrever.

Enquanto voavam, ouvi o som de pequenos sinos e foi fascinante.
Enquanto eu caminhava, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto.
Meu corpo sob essas árvores é diferente da mão que escreve isso e não
tenho certeza de como isso poderia ser.

Eu me sinto viva no Céu, mas ainda estou viva aqui na Terra. Não faz
sentido, mas como me sinto sob essas árvores é simplesmente incrível.
Decidi respirar fundo e correr atrás das borboletas. Eu corri com uma
velocidade incrível e me senti fantástica.

Não estou nem respirando com dificuldade e meus pulmões estão
incrivelmente leves e nada está difícil. Parei quando percebi que estava sob
as borboletas. Senti uma mão em meu ombro esquerdo, virei e lá estava
Uriel.

Uriel: Sorrindo e rindo. "Perseguindo borboletas, Erin?"

Eu: “Sim, acho que sim.”

Uriel: “Deus pede a sua presença”.

Segurei o braço de Uriel e estávamos imediatamente na frente de sua
porta, a própria porta de Deus. Enquanto eu estava na frente da porta de
Deus ao lado de Uriel, Deus trouxe a visão de um sonho que tive com
árvores. Na verdade, havia três imagens separadas que brilharam diante dos
meus olhos:

Desenho de Árvores alta em forma de arco para Opera em Sydney
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Eu me virei para o quadro de avisos e notei dois amuletos de ouro e
uma nota. O primeiro amuleto era uma isca de pesca e o segundo era uma
rede de pescador tecida.

Eu: Rindo. “Bem, parece que Deus quer que eu seja uma pescadora ou pelo
menos vá pescar.”

Peguei o bilhete e abri:

Querida Erin, você está acomodada. Agora é hora de entrar em seu
barco e jogar a rede na água. Você também pode pegar a sua vara de

pescar e lançar uma linha nas margens do rio; ambos funcionarão.
Vou fornecer tudo o que você precisar. Amor, Deus

Eu sorri enquanto estendia a mão para a rede e os amuletos de anzol.
Eu ri quando eles desapareceram na minha palma bem na frente dos meus
olhos.

Eu: “Eu realmente não pesco muito, mas acho que vou pescar, seja na
margem ou no mar”.

Uriel sorriu para mim e acenou com a mão em direção à porta de Deus
quando a porta se abriu. Procurei a chave no bolso do manto, mas não
precisei dela porque a porta já estava aberta. Eu sorri e balancei minha
cabeça com espanto enquanto Uriel me conduzia à presença de Deus.

Depois que Uriel colocou a pomada em meus olhos, eu imediatamente
procurei ao meu redor para tentar o meu melhor para fazer anotações sobre
a estrutura das Cortes de Deus aqui. Eu podia ver colunas e absides, mas
não conseguia ver muito mais.

Desenho da coluna e absides no átrio de Deus
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O átrio tinha uma arquitetura notável e era diferente de tudo que eu já
tinha visto na Terra. O trabalho aqui era tão preciso que parecia que a pedra
cortada foi criada com um laser. Tudo construído aqui foi preciso e perfeito.

O piso consistia em mármore perfeito e pedras relacionadas. As peças
eram tão grandes que era impossível entender a magnitude e o peso de
cada placa. De qualquer forma, isso era simplesmente incrível e eu ansiava
por estar aqui como de costume.

O coro de anjos cantaram: "Santo, Santo, Santo, Senhor Deus
Todo-Poderoso!" Os refrões das músicas se sobrepuseram enquanto os
coros pareciam estar cantando de todos os locais e intervalos diferentes. Foi
extremamente lindo e eu fiquei de joelhos para adorar por um bom tempo.

Eu: “Obrigado, Pai, muito obrigado. Obrigado pelo céu acima de nós.
Senhor, o teto de sua catedral é simplesmente incrível. Obrigado por trazer
meus filhos para casa. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por tudo isso e
até pelas borboletas de vidro também.”

Deus: “Erin, estou feliz que você esteja aqui. Tenho prazer em você porque
você me busca de todo o coração. Você já esteve aqui inúmeras vezes, mas
trata cada visita como se fosse a primeira e a última e permanece
maravilhada por Mim”.

Eu: “Pai, tu és o meu tesouro e a minha maior recompensa é estar na tua
presença. Nunca quero que fique desapontado comigo, por isso também
temo a Ti. Eu sei que Você vê todas as minhas fraquezas e como sou
pequeno.

“Pai, tu vês que não sou ninguém que o mundo espera ser diante de ti,
mas tu vês algo em mim que não posso ver. Então, eu confio em Você e
Você nunca me prejudicou. Você permitiu as provações em minha vida,
então eu permaneço em você.

“Li hoje o seguinte em 1 Crônicas 28:20: “Disse Davi a seu filho
Salomão: 'Sê forte e corajoso, e age; não temas nem te espantes, porque o
Senhor Deus, meu Deus, está contigo. Ele não te deixará nem te
desamparará até que toda a obra para o serviço da casa do Senhor esteja
terminada.' Sinto em meu Espírito que Você sempre estará comigo.”

Deus: “Estou muito feliz em você. Erin, o medo de mim é o começo da
sabedoria, mas tome cuidado para não ficar paralisada em seu lugar. Seja
forte e corajosa e aja. Enquanto Eu estiver com você, quem pode ser contra
você? Estou expandindo sua tenda. Não tenha medo."
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Eu: “Não estou certo do que estás a dizer, Pai.”

Deus: “Você entende as árvores? Você pode me contar sobre as imagens
que Eu lhe dei?”

Eu: “Bem, as árvores ao longo do meu caminho me lembraram dos anjos
com suas espadas sobre mim e me senti protegido lá.”

Deus: “Sim, você estava livre para correr. Os anjos sobre você agora são
como a catedral da árvore. Você não pode vê-los, mas eles estão lá. Quando
você estava caminhando esta manhã, eles estavam com você."

Eu: “Então eles estão nas árvores?”

Deus: rindo.

"Sim e não. Eles são grandes como as árvores em sua visão, mas nem
sempre nas árvores. Eles estão com você e se elevam sobre você, então
lembre-se disso. Essas outras estruturas que mostrei a vocês também têm
significado.

“Mesmo que uma igreja pareça um lugar seguro, na verdade é uma
área como um campo de batalha. É um edifício ou estrutura, mas nem
sempre é um lugar que Me abriga, embora muitas vezes seja chamado de
'Casa de Deus'. Agora, há um item final para discutir sobre a abside que
você viu. Porque eles estão aqui?"

Eu: “Eles são lindos.”

Deus: “Sim, mas há outro motivo. Eles produzem uma qualidade de som
digna da estrutura e têm forma e função.”

Eu: “É por isso que você me mostrou a Opera House em Sydney?”

Deus: “Toda boa inspiração vem de mim. Posso conceber Meus
pensamentos falando-os através dos Meus lábios e posso respirá-los. Isso
você não pode entender, mas um dia entenderá.

“Agora, o tempo do Meu Reino está chegando.”

Eu: “Achei que o seu reino havia chegado?”

Deus: “Meu Filho veio para lançar luz como uma lâmpada ilumina um quarto
escuro. Logo, porém, Meu Reino chegará, Erin, pois o dia glorioso está
chegando e os anjos estão prontos.”

Eu: “Pai, havia muito mais no Seu calendário. Parece que ainda há tempo
antes que Seu Filho venha por nós.”

Deus: “Erin, você está certa, mas o tempo terreno também passa rápido.
Onde você estava há apenas sete anos? Olhando para trás, parece que foi
ontem e eternidade combinados, correto? Erin, seus pensamentos."
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Eu estava rindo porque ele estava certo. Tudo isso parecia tão
distante, mas o tempo voou tão rápido.

Eu: “Perdoe-me, Pai, porque o tempo é um grande mistério. Nossas vidas
são apenas um piscar de olhos, mas ainda é uma vida e parte de uma
geração. Quando eu olho para trás, para este dia, um ano atrás, fico
surpreso com tudo o que você fez naquele tempo.

“Eu também vejo a vida e aquele segundo eu poderia estar vivo e
presente na Terra e no próximo segundo eu passei para a eternidade com
Você. Incrível, realmente, é tudo incrível.”

Deus: rindo. “Erin, vejo que você ainda está tentando medir o tempo. Você
ainda tem aquele fio de prumo? Agora seria um bom momento para medir
sua terra para as estacas.”

Eu: “Pai, eu não entendo.”

Deus: “Erin, você poderia ter todos os instrumentos de medição, cada vez
que guarda dispositivos e todas as previsões e ainda não estaria mais perto
de sua resposta. Além do que Eu dou a você em Minhas palavras ou ações,
você não saberá até que chegue o momento.

“No entanto, é bom que você observe como fica alegre para Mim
quando você se pergunta sobre o Meu tempo. Isso é bom, criança, mas
também quero que viva o dia de hoje à minha vista, pois Eu sou o seu
doador de amanhã."

Ele foi tão gentil e calmo.

Eu:" Eu me consolo em Ti, Pai. Sua mensagem é claro que devo viver para
hoje e amanhã.”

Deus: Rindo.

"Muito bem, Erin, muito bem. Agora, há um padrão que estou lhe
dando. Eu lhe dei um encontro que está chegando e dei-lhe alguns sonhos. É
bom orar pelas pessoas em terras distantes bem como perto. A sua
observação do céu como uma catedral é interessante, pois talvez também
seja como um telhado ou teto.”

Eu: “Sim, Pai, já que Tu estás acima disso e olha para nós como se o céu
fosse de vidro.”

Deus: "Esta é uma boa observação. Agora não se preocupe, mas seja forte
e corajosa. Eu estou com você, Erin. Você é amada."

Senti Deus mover a mão sobre o coração, mas não conseguia ver,
apenas sentir.
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Eu: Chorando. "Eu te amo, Pai."

Uriel me ajudou a levantar e me conduziu para fora da porta.

Uriel: “Erin, que ligações essa estrutura que você viu pode ter com seus
sonhos?”

Eu: “Eu sei que devo pesquisar isso. Eu sei que o arquiteto da Sydney Opera
House é da Holanda. Não sei muito mais.”

Uriel: “Erin, olhe a inspiração do arquiteto para construir isso. Toda
inspiração divina vem de Deus, mas há mais. Ore à medida que o tempo se
aproxima. Uma pista está em Provérbios 9:9-11, portanto, anime-se, pois
Deus está com você e lhe concederá os desejos do seu coração.

“Deus está atendendo ao seu pedido e atendendo não apenas à sua
necessidade, mas também lhe dando uma surpresa. Ele designou anjos
sobre você para protegê-la em seus caminhos.”

Uriel: Sorrindo e rindo. "Erin, é hora de ir pescar."

O sonho acabou.

Senhor, por favor, ajude-me a entender isso, pois meus sonhos contêm
elementos tão incomuns que só podem ser de Você. Algumas noites atrás,
tive um sonho que estava com fome, então abri minha geladeira para ver o
que conseguia encontrar. A geladeira estava quase vazia, exceto por um
frasco deitado de lado.

Peguei o frasco e vi que estava rotulado como 'Kimchi'. Estendi a mão
para comê-lo, mas o vidro estava rachado e havia fragmentos deste copo no
Kimchi. Eu sabia que, se comesse isso, cortaria minha boca.

Com amor, SparrowCloud9
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