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Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado por suas provisões. Pai, eu tenho estado com mais dor nestas            

últimas duas semanas do que nunca. Eu chorei tanto esta semana e agora             

me sinto tão desmotivada e desanimada. Eu estive chorando enquanto oro           

em minha língua de oração. 

Pai, sinto que algo mudou agora na atmosfera e parece épico. O coração             

das pessoas agora se afastou de você em 'proporções de êxodo em            

massa'. O espírito de rebelião está nas nações e o pai da mentira está              

espalhando suas falsas palavras. As nações estão se separando e também           

os corações dos homens. 

Então, o que acontece depois, pai? Há tanto barulho e clamor, mas tão             

pouca verdade. Recentemente, meu marido e eu fomos a uma 'cura de            

tendas' na esperança de testemunhar alguns milagres, mas em vez disso           

descobrimos que era apenas mais uma falsa doutrina sendo ensinada. 

Os 'ministros' lá então colocam toda a responsabilidade de alguém ser           

curado, ou não, somente na pessoa, removendo Deus completamente.         

Bem, para encurtar a história, não havia absolutamente nenhuma cura lá.           

Eles anunciaram que aqueles que estavam doentes deveriam vir, e eles           

vieram, mas apenas para ouvir uma mensagem diluída. 

Realmente, a mensagem era que todos nós não tínhamos fé em Deus para             

nossa cura e essa é a única razão pela qual uma pessoa permanece             

doente. O que realmente me perturbou foi que não havia uma única            

oração por cura ou pelos enfermos. Não havia uma pessoa lá para orar             

com alguém que estava doente. Ninguém de jeito nenhum! 

Pai, se eu tivesse ido lá enquanto estava na cerca da minha caminhada e /               

ou tivesse levado um membro da família lá esperando receber um           

milagre, eu teria saído mais tarde com absolutamente nenhuma esperança          

em você. Eu também teria me sentido culpada, pois eles teriam me feito             

sentir pessoalmente responsável por minha deficiência continuada. 

Eu fiquei completamente chocada com o que ouvi ser pregado lá.           

Enquanto meu marido e eu queríamos falar, você nos disse para ficar em             

silêncio e que só fomos enviados para lá para observar. Durante uma            
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pausa, sentimos que era hora de sair e nós fizemos. Nós ficamos            

chateados e tristes por todas as pessoas que continuaram sentadas em           

sua culpa e decepção. 

Enquanto eu não senti que você estava no trabalho lá, senti que o inimigo              

certamente era. Este não foi um renascimento de uma "tenda de cura",            

mas simplesmente uma farsa para tirar dinheiro de vítimas desavisadas.          

Eu teria ficado pelo menos um pouco impressionado se eles tentassem           

uma cura milagrosa, mas nada aconteceu e nada foi tentado. 

Oh pai, os tempos certamente mudaram e agora estamos em uma terra            

sem esperança em você. Eu quero muito ser fortalecido e curar os outros.             

Eu quero gritar para as colinas e através da terra sobre Sua bondade e              

Sua glória. 

No entanto, sei que devo ficar quieto por agora, pois você ainda não me              

tirou do seu tremor. Enquanto meu coração se sente pronto, também sei            

que não posso fazer nada fisicamente do jeito que estou agora. Agora,            

tudo que posso fazer é escrever sobre o seu amor, suas promessas e             

nossa esperança em você. 

Eu me sinto tão forte como sempre que 'nosso tempo' está quase aqui. Eu              

até ouvi você dizer duas vezes nos últimos quatro dias: "Erin, a queda             

chegou ... está aqui!" Como você nunca desperdiça suas palavras, sinto           

em meu coração que essas palavras não são apenas sobre a mudança de             

estação. Com as folhas mudando de cor, até eu posso descobrir isso ...             

sorri. 

Sim, a mudança na temporada está aqui e eu sei que será um inverno              

muito frio e difícil em toda a nossa região. Eu posso sentir isso. Eu só sei                

que algo é diferente e que este ano será especialmente brutal. Mesmo que             

esteja realmente quente hoje, eu tenho um frio estranho em meus ossos            

que combinou com minha dor severa contínua. 

Meu coração também tem estado sofrendo com tantas coisas diferentes          

recentemente. Enquanto eu dirijo em torno de nossa área e vou de um             

lugar para outro, acho que a maioria das pessoas com quem lidei agora é              

tão "difícil". É difícil ver como o mundo está se tornando, mas, na             

verdade, já se tornou. 

Eu simplesmente não consigo acreditar na frieza ao nosso redor e não            

apenas na mudança do clima. Meu coração parece estar se separando           

agora das coisas que eu costumava amar. Eu agora só me sinto perto             

daqueles que eu amo, minha família e animais de estimação, meus           

amigos e, sim, até mesmo os animais que vagam pela nossa propriedade. 

Isso tudo aconteceu tão rapidamente. É verdadeiramente como se meu          

coração não se sentisse da mesma maneira. O clima aqui é ir de uma              

onda de calor para as condições de frio nas próximas 24 horas, uma             
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mudança drástica de ameno para frio. Talvez este seja um sinal dos dias             

frios à frente. 

Enquanto as crianças não pediam novas roupas escolares este ano, eu           

ainda as peguei alguns itens. No entanto, devo admitir que estava um            

pouco atrasado em minhas compras este ano e muitas coisas já foram            

colhidas nas lojas. 

Eu gostava de ir a algumas dessas lojas para olhar em volta, pois é              

divertido fazer compras para as crianças que vão se deliciar com algo            

'inesperado'. No entanto, agora eu tento não fazer compras através de           

'emoções' nos dias de hoje. 

Eu costumo orar antes de comprar algo e então o Espírito Santo me incita              

a agir como apropriado. Isso também parece estar acontecendo agora          

com coisas como reparos automotivos e manutenção doméstica. Deus         

sabe como nos conduzir nas coisas pequenas e grandes, por isso não            

tenha medo de perguntar a Ele. 

Este ano, fui a algumas lojas diferentes para comprar roupas escolares.           

No entanto, encontrei muito poucos itens de "qualidade" ou itens feitos de            

algodão. Parece que tudo agora é feito em sintéticos de baixa qualidade e             

é extremamente fino. No entanto, mesmo com a má qualidade, as lojas            

ainda cobram o mesmo e até mais do que costumavam. Isso é frustrante. 

Fui até a seção masculina e notei que quase todas as roupas masculinas             

eram de qualidade muito melhor do que a seção feminina, mas com            

preços iguais ou até mais baratos. Eu estava ficando bastante chateada           

quando finalmente senti o Espírito Santo incutir em mim alguma sabedoria           

para me acalmar ... 

Espírito Santo: “Não é a sua imaginação, Erin. Como o consumidor           

masculino faz compras com pouca frequência, as roupas são feitas para           

durar mais. No entanto, uma vez que o consumidor feminino faz compras            

com mais frequência, as roupas não são feitas para a resistência. Sim,            

eles estão se aproveitando de você, mas esse é o estado do mundo agora.              

Você pode optar por aceitá-lo ou continuar frustrado. ” 

Decidi colocar um sorriso no rosto e me convenci a“ aceitar ”. Ainda não              

foi fácil fazer isso. Obrigado Senhor, por sua grande sabedoria e palavras            

calmas! Mas agora aonde eu vou? Onde está bom? O Espírito Santo            

novamente falou comigo ... 

Espírito Santo: “Procure clássicos antigos nas lojas de pilhagem.” 

Eu: “Hmm, ok… então, lojas de desconto? Lojas praticamente sem clientes           

adolescentes? Eu vou a lojas que limpam toda a mercadoria da loja falida?             

” 

Eu decidi fazer exatamente isso. Depois que cheguei a uma dessas "lojas            

de pilhagem", encontrei alguns clássicos a preço de banana que ainda           
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tinham boa qualidade. Eu comprei alguns itens e sabia que as crianças            

ficariam felizes. Senti então o Espírito Santo confirmar que, uma vez que            

esses itens de qualidade fossem limpos, tais itens seriam cada vez mais            

raros. 

Sinto que muitas pessoas não notaram a rápida diminuição da qualidade e            

integridade. Sustentabilidade e confiabilidade parecem ser todas       

qualidades esquecidas por todos, mas aquelas com idade suficiente para          

lembrar. Nada é feito para durar. 

Bem, a única coisa que resta por uma eternidade é nosso relacionamento            

com Deus e nossa salvação Nele. No entanto, muito poucos estão           

"comprando" isso mais. Bem, eu sinto que tenho pintado uma imagem           

sombria hoje, então peço desculpas. Infelizmente, acredito que esta triste          

imagem é uma imagem precisa. É doloroso aqui fora agora e eu sinto falta              

de muitas coisas ... 

● Eu sinto falta de comprar uma lâmpada quente normal, não as luzes            

azuis 'alienígenas' do LED; 

● Sinto falta de um grande moletom de algodão de longa duração,           

sem logotipo; 

● Sinto falta de poder estar abertamente orgulhoso de nosso país sem           

ser ridicularizado; 

● Tenho saudades de sair para uma caminhada, andar ou dirigir e não            

temendo o mal ao meu redor; 

● Sinto falta de um tempo sem tecnologia, mas amo a tecnologia ao            

mesmo tempo; 

● Tenho saudades de ir à igreja e receber uma palavra que realmente            

traz vida; 

● Sinto falta de ver compaixão nas pessoas que não esperam nada em            

troca; e 

● eu sinto falta de gentis pessoas sorridentes. 

Recebido na segunda-feira, 2 de outubro de 2017 (muito frio hoje -            

brrrr…) 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.           

Obrigado por este lugar, nosso refúgio, nestas lindas árvores. Bem, a           

queda chegou e está frio lá fora. Você falou claramente o seguinte para             

mim dois dias seguidos na semana passada ... 

Jesus: "Erin, a queda começou" 

No entanto, eu realmente acredito que há muito mais do que apenas um             

aviso de você sobre a mudança na temporada. 
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O frio chegou definitivamente e agora temos avisos de gelo nos próximos            

dias seguidos. Apenas dois dias atrás, em 30 de Setembro de 2017, foi             

celebrado o 5º aniversário de receber o dom de um relacionamento mais            

próximo com você na forma do início desses sonhos. 

Por você e com você em mim como o Espírito Santo, eu mudei para              

sempre e nunca posso agradecer o suficiente. No entanto, esta é também            

a época do ano em que devemos ser especialmente diligentes em chegar            

a Ti em arrependimento por nossas falhas. 

Há muitas coisas que não consegui fazer. Há muitas coisas que desejo            

fazer, mas não sou mais capaz de fazer isso fisicamente. Por exemplo,            

enquanto eu sinto que ainda devemos tentar observar os feriados e festas            

judaicas, eu também não sou muito bom em fazer isso. 

Lembro-me de que Jesus era muito severo em Mateus 5: 17-20 quando            

Ele disse: 'Eu não vim abolir a Lei ou os profetas, mas vim cumpri-los'. No               

meu coração, eu só sei que Jesus está realmente falando com todos nós             

aqui. 

Ele não veio para remover os mandamentos de Deus, mas veio como            

sacrifício para expiar nossos pecados como o Cordeiro de Deus. Jesus é            

precioso e honrado aos olhos de Deus. Ele nasceu sem mancha ou            

mancha, o que significa que Ele também não tinha pecado ou injustiça. 

Em Israel, a nação inteira observou o Dia da Expiação, ou Yom Kippur, no              

fim de semana. Isso foi observado em Israel, e não apenas pelo povo             

judeu, mas também por aqueles que trabalham para eles. Ambos Levítico           

16 e 23 falam sobre isso. 

Em contraste, parece que a nossa nação da América, supostamente uma           

"nação cristã", repousa mais em interpretações erradas da Bíblia,         

principalmente com os escritos de Paulo, para simplesmente fazer o que           

quiserem. Essas interpretações equivocadas parecem então levar muitos        

para longe de Seus mandamentos, especialmente aqueles que assistem à          

hipocrisia resultante dos chamados cristãos e não querem nada com eles. 

Com o passar dos anos, tenho visto muitos usarem más interpretações           

horríveis de Romanos 7 para racionalizar que não estamos mais sujeitos           

aos mandamentos e leis de Deus. Eu vejo muitos cristãos          

bem-intencionados tomando as palavras dos apóstolos fora de contexto e          

então dividindo a Bíblia em duas metades - o Antigo Testamento versus o             

Novo Testamento. 

Quando o Senhor diz que todas as Suas Palavras são para o nosso             

aperfeiçoamento, eu certamente creio Nele. Nós todos devemos! Se eu          

não mais olhar para a terra de Israel como a terra de Deus, não me               

interessei abençoá-los. Se eu não mais me interessar pela caminhada e           
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pelo passado de Jesus, então me tornarei preguiçoso e complacente em           

minhas orações e em minha caminhada com Ele. 

Com apatia vem o embotamento e a falta de vida. Então nos tornamos             

cada vez mais propensos a dizer: 'Oh, não se preocupe com esse pecado.             

Afinal, Jesus já morreu por tudo isso. Não o coloque de volta na cruz! Nós               

realmente não precisamos nos preocupar em observar 'isto ou aquilo'          

mais. 

Tornamo-nos cada vez mais propensos a dizer: 'Humm, não posso jejuar           

hoje, como tenho um almoço de negócios. Sei que tenho que me            

arrepender, mas estou ocupado agora e farei outro dia. Oh, as desculpas            

depois das desculpas! Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, mas            

ainda precisamos REALMENTE nos acertar com Deus ... e AGORA! 

Na realidade, esta foi a minha vida antes de começar a andar em um              

relacionamento próximo com Deus. Eu costumava estar sob a ilusão de           

que apenas o Novo Testamento era valorizado e que "uma vez salvo,            

sempre salvo" era uma receita para pecar sem consequências, seja aqui           

na Terra ou no céu. Este era e é um declive muito, muito escorregadio. 

Eu realmente primeiro acordei comigo mesmo no ano 2000 e odiei o que             

vi. Isso aconteceu logo após o funeral de um amigo em setembro de 2000              

e percebi que estava vivendo para mim e não para Deus. Sim, eu também              

estava vivendo para meus filhos, mas, na verdade, principalmente para          

'eu'. 

Quando cheguei a essa conclusão, iniciei a longa e difícil jornada de me             

separar daquelas coisas que eram uma barreira entre meu coração e           

Deus. Minha vida mudou. Embora não tenha sido instantaneamente         

alterado para onde está agora, foi mudado instantaneamente, continua a          

mudar e da maneira que Ele acha que pode nos moldar. 

Deus sistematicamente começou a me afastar do meu lugar confortável.          

Eu tinha uma escolha a fazer - ou segui-lo ou permanecer como servo e              

escravo do dinheiro e do mundo. Obrigado Pai, por continuar a trabalhar            

diligentemente em mim, mesmo quando eu escorrego. 

Olhando para trás, agora percebo que Seu plano era me afastar daquelas            

pessoas e coisas que estavam me impedindo de viver na plenitude do que             

Deus tem reservado para mim. Como Jesus disse em Sua Palavra ... 

"Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e                

siga-me." (Mateus 16:24). 'As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as             

conheço e elas me seguem.' (João 10:27) No entanto, existem tantos           

outros exemplos de Suas palavras de sabedoria. 

Sim, foi um processo doloroso separar-me dessa atitude de 'Ah, não se            

preocupe com tudo isso. Afinal, Jesus pagou o preço para que pudéssemos            
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viver livres da lei. e 'Jesus te ama e não se importa com os seus erros. Ele                 

os espera e sabia de antemão que você ia pecar. 

Que carga de malarkey! No entanto, isso não foi apenas em meus            

pensamentos, mas também foi compartilhado por muitos cristãos ao meu          

redor e ainda é. Eu só sei que isso não é o que Deus quer para nós. Ele                  

quer nossos corações, todo nosso coração, e não apenas em parte. Isso            

significa segui-lo em todas as coisas e dizer adeus à ferrugem e ao mofo              

que este mundo oferece. 

Culpada, eu sabia no meu coração que estes desculpas eram apenas isso,            

enquanto eu continuava no meu caminho. Levou-me ainda mais tempo          

para perceber que era realmente tão simples, mas complicado e          

excruciante, como o seguinte ... 

'Pergunte a Deus e Ele responderá. Se Ele não responder "na nossa            

agenda", então pressione mais forte. Se Ele ainda não responder, então           

pressione para Ele ainda mais forte. Se ele ainda não responder, então            

jejue e ore. Então espere mais ainda, lembrando que o seu 'sim' significa             

'sim', o seu 'não' significa 'não' e 'silêncio' significa… ugh… espere ainda            

mais! ' 

Quantas vezes precisamos fazer isso? Por toda a vida! Arrependa-se,          

repita, arrependa-se, repita, arrependa-se, repita! Então comece de novo!         

Louve a Deus, dê graças, então se arrependa e repita, e assim por diante.              

A Bíblia diz que a nossa caminhada não será fácil, por isso precisamos             

acreditar nEle quando Ele nos diz isso. Afinal, Ele nunca mente! 

Eu também me lembro de todas as muitas vezes que eu dei a Deus por               

garantido. Como muitos à minha volta, fiquei confortável com a prática de            

usar as Escrituras em parte e não em conjunto para racionalizar o que eu              

queria. Apesar disso, Deus nunca desistiu de mim. Mesmo quando perdi           

toda a esperança, Deus nunca desistiu de mim. 

Para bater isto fora de mim, Ele então me levou para o deserto duro. Este               

foi um lugar de grande humilhação, vergonha, pobreza, perda e tristeza.           

Este foi um lugar onde comecei a questionar tudo. De lá, Ele então me              

levou a um deserto ainda mais profundo e seco. De lá, Ele então adicionou              

uma fornalha ardente para queimar minha escória. 

Logo fui completamente despojado e exposto. Eu perdi tudo o que eu            

havia desfrutado e então aprendi a não mais 'longo' para isso. Logo, tudo             

que desejei foi que meus filhos tivessem uma vida e uma cobertura            

centradas em Deus. Eu orei pela salvação deles. 

Eu orei para que eu os visse no céu. Eu parei de orar por mim mesmo                

tanto assim. Mesmo que eu ainda orasse por mim mesmo, e ainda fizesse             

como deveríamos, eu orei pelos outros, mas com muito mais frequência. 
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Em um ponto da minha caminhada, no verão de 2012, eu estava tão baixo              

que tudo o que eu orei foi outro dia na Terra. Eu orei para ver meus filhos                 

seguirem a Deus. Eu orei para que Deus, de alguma forma, continuasse a             

nos sustentar apesar das incríveis probabilidades contra nós. 

Não orei mais por um lar, bênçãos abundantes e cura para mim mesmo.             

Eu simplesmente orei por 'apenas mais um dia'. Eu fui de ter tanto para              

quase nada. Eu estava tão baixo que tudo o que restou foram as             

promessas de Deus para a minha vida. A importância de grandes coisas            

desapareceu completamente e tudo o que eu queria era "apenas mais um            

dia". 

Mal sabia eu que Deus em breve faria algo verdadeiramente          

surpreendente! Ele logo começou a falar comigo através dos meus sonhos           

e visões. Ele transformou minhas orações de angústia em uma linguagem           

de oração semelhante ao antigo hebraico. Ele colocou um novo Espírito           

em mim. 

Ele me fez sua noiva e mão alimentou suas palavras para mim. Mais             

tarde, ele até mesmo montou um ninho para mim e meus jovens perto de              

Seu altar (Salmo 84: 3) e mais tarde na "terra das árvores". Ele cuidou de               

mim e cuidou de mim. Como posso agradecer a Ele o suficiente,            

especialmente quando agora percebo que Ele não apenas fez tudo o que            

Ele disse que faria, mas muito mais? 

Sim, enquanto Ele então me permitiu ser ferido, Ele até usou isso para             

remover todos nós, incluindo todos os meus filhos, para 'a terra das            

árvores'. Uma vez chegando aqui, tivemos descanso. Meus filhos e eu           

realmente precisávamos dessa pausa antes que Ele nos curasse e nos           

tirasse, então eu agradeço a Ele por esse descanso com todo o meu             

coração. 

Sim, ele logo nos curará. Ele logo nos trará para um amplo espaço aberto              

para ser usado para Sua glória, não para nossa glória. Ele fez tudo isso              

por nós e, no entanto, muitas vezes tropeçamos com Suas leis e            

mandamentos. Ele fez tudo isso por nós e ainda assim muitas vezes            

lutamos para fazer tantas coisas que eu sei que o agradariam. 

Nossa nação é uma das nações mais ricas do planeta, mas todo dia é              

outro dia para pecar e fazer o que quisermos. Imagine se seguíssemos os             

Seus caminhos tão de perto quanto o povo judeu em Israel, mas depois             

combinássemos isso com um coração apenas para Ele e Seus caminhos. 

Se todos tivéssemos praticado o Dia da Expiação, Yom Kippur, como           

nação, Ele se voltaria e teria misericórdia de nós? Se jejuássemos e nos             

arrependêssemos como Nínive, Ele tiraria a mão de seus juízos vindouros           

de nós? 
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No meu coração, eu já sei a resposta para saber se isso acontecerá aqui              

nesta nação. As respostas são ainda mais claras na Bíblia. Suspirei e            

decidi dar um tempo. Liguei a televisão para encontrar algum          

entretenimento leve. Bem, isso não é o que eu encontrei… 

As estações estavam agitadas com a notícia do maior tiroteio em massa            

na história do país. Mais de 50 estão mortos e mais de 400 feridos. Isso               

aconteceu em Las Vegas, Nevada, durante um festival de música country           

chamado 'Route 91 Harvest Festival'! 

Isso foi demais para eu suportar. Eu orei pelas vítimas e suas famílias. Eu              

me senti entorpecido. Como seremos capazes de lidar com isso e muito            

mais que está chegando, a menos que Deus em breve nos fortaleça? Oh,             

por favor, Senhor, possa o seu 'em breve, muito em breve' ser hoje! Eu              

comecei a chorar ... 

Jesus: "Erin, venha." 

Eu corri para os braços dele e comecei a chorar ainda mais. Ele me puxou               

para longe e olhou nos meus olhos com uma gentileza que não pode ser              

medida. 

Jesus: “Erin, eu estou em você, você está em mim e nós somos um. Não               

se preocupe, já que venho separando você das coisas ao seu redor, mas             

não do seu marido ou de seus filhos. Eu mantive você distante porque a              

vida ao seu redor está prestes a mudar. Você está ansioso, preocupado e             

deprimido. 

“Enquanto você está com dor agora, logo, sim, Erin, muito em breve, vou             

remover tudo isso e em um único dia, mas não, não porque eu estou              

levando você para casa. Já que você não pede coisas para si mesmo, mas              

apenas pela habilidade de ajudar os outros e pela cura de seus filhos, você              

verá tudo isso. Este período de separação está quase concluído. ” 

Eu:“ Obrigado! Oh obrigado! Mesmo que esteja com dor e cansado, estou            

tão pronto. Todos nós estamos tão prontos! ” 

Sonhe mais… 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias somente permitidas             

conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

9 


