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Comunhão... 

Querido Pai, 

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

Obrigado pela linda neve. Hoje é a nossa primeira nevasca nesta           

temporada de inverno. Enquanto eu coloco bastante o banquete para os           

pequenos animais e pássaros hoje cedo, nenhum chegou ainda. 

Vendo a neve caindo hoje me lembra de suas bênçãos. Todas as árvores             

perderam suas folhas agora e realmente não é a coisa mais bonita de se              

olhar neste estado. A paisagem ao nosso redor é na maior parte marrom             

agora, então sua 'pintura branca de neve' é bem-vinda. 

A neve que está caindo hoje é tão bonita para mim, pois me lembra que               

você leva até mesmo a nossa escuridão e pecado e nos cobre em sua              

'manta branca' como uma roupa. Você nos torna puros como a neve            

novamente e só você é capaz de fazê-lo. 

Isso também me fez lembrar tantas noites sem dormir de preocupação           

durante meus muitos problemas do passado. Durante esses tempos         

solitários, eu olhava para a paisagem escura de concreto e luzes da rua e              

me pergunto se Você poderia me ouvir. Eu não tinha paz naquela época e              

realmente me sentia completamente sozinha a maior parte do tempo. 

Eu acabei adormecendo apenas para ser acordado pela manhã, seja pelo           

meu despertador ou pela voz de um dos meus filhos, o que quer que              

viesse primeiro. Eu olhava para fora e me deleitava com o fato de a              

paisagem escura que eu acabara de ver estar agora coberta de neve            

branca e fresca, a luz do sol fazendo tudo brilhar tão intensamente. 

Pai, você nos cobre completamente. Pai, você é nossa cobertura completa,           

nossa cobertura celestial. Pai, você faz todas as coisas novas. Obrigado           

por Suas bênçãos e por enviar Seu Filho para salvar todos aqueles que             

escutarem Seu doce chamado. 

Senhor, você me fez uma pergunta no início desta semana que eu            

simplesmente não sabia como responder. Quando percebi que não tinha          

uma boa resposta para a sua pergunta, decidi fazer uma pergunta a você             

em vez de tentar responder com uma resposta "não tão boa". 

Eu: “Pai, agora há mais de 22 anos de problemas. Você poderia por favor              

me libertar logo? Você também poderia por favor definir minha família e            
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meus amigos em breve? Tanto tempo para ver meus filhos libertados           

também! ” 

Enquanto eu não ouvia uma resposta imediata, de alguma forma eu           

apenas sabia em meu coração que Sua resposta logo me será mostrada            

por Suas ações e não apenas em uma resposta verbal. Ainda assim, com             

tudo de bom que vem, também parece que algo ruim vem logo em             

seguida. 

Ultimamente, porém, parece que o mal está aumentando a um ritmo cada            

vez mais rápido. Se alguma coisa, nós ainda somos tratados injustamente,           

tanto que às vezes isso pode até ser um pouco cômico. O problema agora              

é que estou enfraquecendo. Enquanto a minha perseverança amorosa por          

você é grande, meu amor pelo mundo está diminuindo e viver aqui está se              

tornando cada vez mais exaustivo. 

Eu até acho que agora estou procurando por você nas pessoas com as             

quais temos que lidar diariamente. Com a exceção dos grandes amigos           

que Você nos enviou aqui no Ninho, ver você nos outros agora está se              

tornando mais difícil a cada dia que passa. O mundo está realmente            

ficando mais frio a cada dia que passa. 

Pai, por favor fale em nossos ossos secos em breve. Por favor, nos levante              

e nos dê uma nova vida. Por favor, fale conosco e nos dê esperança, pois               

muitos de nós estão ficando tão cansados ... bem, agora exaustos.           

Embora eu saiba que a paciência é o mais difícil dos frutos, saber disso              

ainda não facilita muito essa espera. 

Pai, eu me senti culpado por algo ultimamente. É que uma vez julguei             

duramente, e em justiça própria, os israelitas por reclamarem tanto          

enquanto vagavam pelo deserto. Eu me pergunto: 'Como eles poderiam          

reclamar tanto quando puderam ver claramente que Deus estava         

operando milagres após milagres na frente deles?' 

Bem, meu julgamento parou abruptamente quando Deus de repente ligou          

meu coração e me deu uma nova perspectiva. Percebi que não havia me             

colocado verdadeiramente em sua posição antes. Eu finalmente fiz isso          

pela primeira vez e não fiquei feliz comigo mesma quando percebi que            

também vi os milagres de Deus e ainda assim me queixo. 

Tenho vergonha de admitir que injustamente coloquei os israelitas em          

julgamento a esse respeito. Ao fazer isso, eu me coloco no centro do             

julgamento de Deus, conforme somos julgados quando julgamos os         

outros. Eu balancei minha cabeça para eles, mas agora eu balanço minha            

cabeça para mim mesma. Eu percebi que devo olhar para a minha própria             

jornada e não focar no que eles fizeram ou não fizeram. 

Eu passei a idade da responsabilidade por volta de 40 anos atrás e agora              

percebo que lutei com Deus por tanto tempo. Enquanto eu dava a minha             
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vida a Jesus por volta de 23 anos atrás, agora também percebo que Ele              

aumentou ainda mais o calor quando fiz isso para que eu me perdesse. 

Durante a maior parte desse tempo, nunca consegui me esconder de           

problemas. É difícil escapar dos problemas quando os problemas se          

tornam tão bons em me encontrar, não importa onde eu me esconda.            

Bem, se Deus está fazendo um trabalho em nós, permitindo este           

problema, como podemos nos esconder dele quando Deus        

verdadeiramente conhece e vê tudo? 

Embora originalmente eu não me lembrava do problema que costumava          

ter, agora percebo que o problema geralmente serve a um propósito           

maior, quer queiramos ou não. Bem, quando se trata de problemas, quem            

gosta? Certamente não eu. 

Eu também agora percebo que muitos dos meus problemas foram          

realmente feitos por mim mesmo, especialmente quando me movi à frente           

dele em vez de esperar. Durante os 17 anos da minha vida que levaram              

ao cristianismo no início dos anos 90, a partir dos 13 anos de idade,              

cometi muitos erros para listar. Eu certamente não tinha ideia de que            

esperar Nele era até uma opção. 

Eu era um amante de si mesmo, um adorador do mundo e, sinceramente,             

gostava de todos os tipos de coisas pecaminosas. Durante esses 17 anos,            

eu fiz o meu próprio caminho completamente e tive um problema terrível            

como resultado ... e de novo e de novo. 

Quando olho para trás agora, eu realmente percebo que a mão gentil de             

Deus estava me protegendo mesmo naquela época e até mesmo em meu            

pecado. Agora percebo que Sua voz gentil também estava continuamente          

me chamando, mas eu ainda não queria ter nada a ver com ele. 

Quando mais tarde finalmente entreguei meu coração totalmente a Jesus,          

realmente não entendi o que então seria exigido de mim como resultado.            

Enquanto muitos acreditam que se tornar um cristão significa um bilhete           

de mão única para a rua fácil, isso é simplesmente não-bíblico e falso. 

Depois que me tornei cristão, fiquei odiado logo depois. Eu era mesmo            

odiado muito mais do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado            

antes de me tornar um cristão. Quando eu era odiado, eu simplesmente            

não conseguia entender o que eu tinha feito para trazer isso. 

Isso me confundiu porque eu era muito mais amoroso com os outros do             

que nunca. Na realidade, eu realmente não sabia amar antes de aceitar            

Deus como Deus é amor. Eu ainda não havia percebido que era odiado por              

aceitá-Lo e que isso era porque ele era odiado primeiro. 

Então passei os primeiros sete ou mais anos da minha nova caminhada            

acreditando que estava refletindo o amor, ou o que eu percebi ser o amor              
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de Cristo para aqueles ao meu redor. Eu agora percebo o quão longe eu              

ainda tinha que ir para me perder ... 

● Minha língua ainda era dura e em tantas ocasiões diferentes 

● eu ainda era crítico 

● Eu acreditava no 'evangelho da prosperidade' 

● Eu era apenas 'gentil com os outros' se eu Eu sabia que, em             

troca,receberia alguns "quid pro quo" deles. 

Eu acreditei erroneamente que essas eram características cristãs. Eu         

acreditei nisso como eu imitava totalmente aqueles ao meu redor que           

afirmavam que eles faziam essas coisas no Nome de Jesus. Eu tinha            

confiado totalmente em outros em vez da verdade encontrada somente          

em Sua Palavra. 

Minha mãe 'Deus odiando' (bem, naquela época) até mesmo me chamou a            

atenção sobre o meu comportamento em determinado momento. Foi         

bastante o abridor de olho para dizer o mínimo. 

Minha mãe: “Baseado no que sei sobre você e a família do seu (então)              

marido e como vocês estão agindo, eu realmente não quero nenhuma           

parte deste Jesus que você serve. Se isso realmente reflete um exemplo            

desse 'Deus seu', eu realmente prefiro que você nunca mais fale comigo            

sobre Deus. ” 

Ai !! Enquanto isso me machuca na época, eu rapidamente racionalizei           

que ela simplesmente não entendia. É claro que agora percebo que ela            

estava certa. Enquanto ela estava errada em não servir a Jesus, ela            

estava 100% correta sobre o horrível exemplo que estávamos sendo. 

Não foi até que eu tive uma experiência incrível no ano 2000 que eu              

comecei meus 17 anos de verdadeira vinda a Ele. Uma vez que eu tive              

essas experiências, eu nunca 'deixei' em cima dele. Mesmo que eu ainda            

não pudesse 'falar em línguas' e alguns me disseram que Deus não podia             

me ouvir como resultado, eu só sabia que eles estavam errados e eu             

persisti em minha busca. 

Então continuei lembrando-o de Suas promessas em Sua Palavra. Como          

apenas alguns exemplos, eu sabia que algo estava errado com meus           

filhos, então recitei Suas promessas que se aplicavam a ambos. Eu           

também sabia que meu "então" marido tinha "interesses externos" que          

não eram saudáveis para nosso casamento, então eu fiz o mesmo aqui. 

Eu também sabia que ainda havia algo errado comigo também. Eu           

instintivamente sabia que ainda tinha um problema no coração. Percebi          

que ainda não podia amar a Jesus plenamente, pois ainda estava me            

odiando por tantas das minhas decisões ruins do passado que eu havia            

feito antes de "verdadeiramente" vir a Ele em busca de ajuda. 
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Como resultado disso, senti-me indigno e desqualificado para compartilhar         

o Evangelho de Cristo. Eu realmente precisava substituir o 'evangelho          

segundo o eu' para poder compartilhar o Evangelho de Cristo. Percebi que            

estava perguntando "por que eu, meu Deus?" quando eu deveria estar           

perguntando 'por que não eu, Deus?' 

Em suma, os eventos do ano 2000, meu "ano de virada", começaram            

assim. Eu estava deprimido e precisava de ajuda. Naquela época, a igreja            

que freqüentei não pôde me oferecer nada. Enquanto eles ainda ofereciam           

'Palavras do Senhor', eu os achava extremamente difíceis de receber, já           

que eles eram na maior parte condescendentes. 

Eu ainda não conseguia entender o amor de Deus por mim. Eu não tinha              

certeza se seria realmente capaz de amá-lo, pois parecia que muitos           

outros eram capazes de amá-lo. Eu não sabia como era um Pai Divino,             

pois meu pai terreno era um exemplo tão terrível. Eu ainda não sabia             

como era um marido piedoso, pois meu marido naquela época não poderia            

ser um exemplo pior. 

O único amor que eu realmente conheci foi o amor que eu tinha pelos              

meus filhos (minha filha ainda não havia nascido). Mesmo assim, sempre           

me preocupei que Deus os "roubasse de mim". Por que eu não me sentiria              

assim quando ainda via Deus como 'O Justiceiro', um Deus que estava            

observando e esperando que nós estragássemos para que Ele pudesse          

atacar. 

Enquanto eu me afogava em autopiedade por muitas semanas, só então           

tomei uma decisão aparentemente estranha, pelo menos para mim e          

naquele momento. Decidi jejuar e rezar e não tenho absolutamente          

comida ou água por três dias. Decidi que nada passaria por minha boca             

durante esses três dias. 

Bem, este então acabou sendo o começo do meu 'ano decisivo' de 2000.             

Na última hora, realmente no último minuto, desse jejum de três dias,            

uma voz celestial de repente me acordou do meu sono … 

Voz celestial: “Erin, levante-se e beba.” 

Eu olhei para a hora e percebi que era o último minuto, 72 horas a menos,                

desde o início do meu jejum. Escutei a voz celestial e me levantei e desci               

as escadas. Depois que bebi um pouco de água, fui rezar. 

Eu fiquei de joelhos e comecei a orar. Então fiquei desapontado como            

"nada estava acontecendo". Comecei a ponderar se tinha esquecido         

alguma coisa. Não, ainda 'nada estava acontecendo'. Já que meus amigos           

cristãos me "garantiram" que eu obteria "resultados" de um jejum de três            

dias, eu precisaria falar com eles sobre isso. 

Eu decidi ir e sentar na minha cadeira. Decidi pedir mais uma vez que o               

Senhor finalmente falasse comigo, mas de uma maneira verdadeiramente         
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tangível. Para meu choque absoluto, recebi minha primeira visão, uma          

visão tridimensional. Essa visão começou a se desdobrar diante de mim           

com incrível clareza. 

Embora tenha passado mais tempo descrevendo isso em outros lugares          

em meus sonhos, o longo e curto foi que me disseram para "morrer para              

mim mesmo" nessa visão. De alguma forma, eu soube que precisava           

derrubar todas as fortalezas ao meu redor primeiro. Havia tantos para           

derrubar que passei meus primeiros sete meses 'derrubando-os'. 

Este foi um momento difícil para mim, como muitos em torno de mim me              

disseram que isso era "apenas minha imaginação". Eles disseram que o           

que eu tinha experimentado era uma ilusão e que isso tinha sido causado             

apenas pelo meu jejum extremo. 

Agora percebo que muito disso vinha de um local de ciúmes. No entanto,             

de alguma forma eu também sabia que, na época, isso estava vindo do             

inimigo. Eu então previ que o inimigo continuaria a me martelar para me             

tirar do meu objetivo final de "morrer para mim mesmo". Eu continuei            

pressionando e o inimigo continuou martelando-me. 

Apesar dessa grande dificuldade, e mesmo sem perceber que esse pedido           

traria ainda mais dificuldades, eu "formalmente" pedi a Deus por um           

"coração de ouro". Isso foi em setembro de 2000. Como Jesus me diria             

mais tarde nesses sonhos, eu realmente não sabia o que havia pedido. Ele             

estava certo, é claro! 

Sim, eu havia acabado de entrar voluntariamente em uma "fornalha de           

aflição". Foi só então que suportei meus testes mais severos, testes e,            

honestamente, uma dor lancinante que é difícil de quantificar. Apenas          

quando eu pensei que o Senhor tinha acabado de permitir 'o calor da             

fornalha', bem, Ele então permitiu que o calor fosse aumentado ainda           

mais. 

Como resultado disso, as pessoas logo começaram a se afastar de mim            

em massa. Eu estava então sozinho e isolado. O inimigo me tinha            

exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Sim, Ele realmente          

trabalha "bem" através do "mal" (e se alguém lhe disser diferente, não            

acredite neles). 

Muito simplesmente, o que aconteceu comigo e com meus filhos fez com            

que quase todos que conhecíamos nos escapassem ainda mais depressa.          

Mesmo aqueles cristãos que eu pensei que poderia confiar para nos           

abraçar, em seguida, fugiram de nós em vez disso. 

Nós agora éramos excluídos. Eu estava sem esperança. Eu não tinha           

ouvido falar de Deus novamente. Eu decidi que devo tê-lo irritado de            

alguma forma. Eu então senti que Deus não teria mais nenhuma piedade            

de mim e certamente não tinha mais amor por mim. 
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Comecei então a acreditar em meus "amigos", assim como Jó tinha           

começado a acreditar em seus "amigos", que de alguma forma eu merecia            

tudo o que tinha acontecido comigo. Eu vim contra inimigo após inimigo            

após inimigo. Os ataques foram tão implacáveis que beiravam o ridículo. 

Como agora eu estava doente (do que eu descobriria mais tarde que meu             

ex-marido estava fazendo comigo em segredo), eu não podia mais fazer           

nada sozinho para lutar. Meu coração físico estava enfraquecendo. Meu          

quebrantamento estava me matando. Eu mal conseguia manter minha         

cabeça acima da água. 

Enquanto agora percebo que ainda tinha a mão de Deus me levando            

através desses tempos difíceis, eu não sabia disso na época, pois Ele não             

havia me dito nada ainda. Finalmente, e quando eu estava chegando ao            

ponto de ruptura, mais uma vez ouvi uma voz. Desta vez foi a voz de               

Deus. Ele falou direto no meu coração ... 

Voz de Deus: "Renda-se!" 

Como eu não tinha mais força, não tive escolha a não ser fazer             

exatamente isso. Eu realmente não tinha parte de mim e minha força se             

foi. Meu "eu" havia morrido na dor e na humildade de tudo que eu acabara               

de experimentar. Enquanto o mundo me tirou da disputa, foi assim que o             

Senhor decidiu me colocar de volta na disputa. 

Onde antes eu havia sido objeto de ciúmes porque ouvira Deus falar            

comigo, tudo o que acontecera desde então me tornara objeto de           

sussurros de condenação. Enquanto eu fui colocado em vergonha, o          

Senhor então me lembrou que não há vergonha em ser Dele e somente             

dEle. 

Depois disso, eu realmente só tinha um desejo ... de viver para Cristo e              

somente para Cristo. Enquanto eu decidi continuar 'fisicamente a viver' na           

Terra para os meus filhos, eu agora estava 'verdadeiramente vivo'          

somente para Ele e para o Seu serviço. Meus filhos eram apenas sementes             

da Sua que me foram dadas por Ele para crescer. Eu agora tive que              

entregá-los a Ele completamente. 

Eu também tive que aprender a deixar meus erros do passado. Eu tinha             

que perceber que Deus realmente pagou o preço para me libertar. Eu tive             

que confessar que era eu e eu que estava me mantendo em 'esta prisão              

dos meus erros do passado'. Tive de confessar que, de alguma forma, até             

me sentira à vontade na prisão, por mais horrível que fosse essa prisão. 

Sim, eu agora me acostumei a ser um prisioneiro. Eu me adaptei ao que              

estava ao meu redor e agora estava totalmente esperando nunca ser           

liberado do meu celular. Só Jesus seria capaz de desbloquear minha cela            

de prisão. Eu só estava pronto para finalmente ser libertado quando Ele            

então me ordenou a ser livre ... 
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Jesus: “Levante-se, Erin. Você é livre. Venha comigo no caminho que eu            

vou levar você. ” 

Eu não hesitei depois que ouvi ele falar isso. Eu estava agora finalmente             

pronto para ser libertado da minha cela de prisão. Quando saí da minha             

prisão, tive que me lembrar muitas vezes de não ouvir as palavras que             

ouvia do inimigo. Eu podia ouvir o inimigo sussurrando ... 

Inimigo: “Ei, espere, você não merece isso. O que o qualifica para isso?             

Como você pode ser libertado? Você deveria ser culpado pela vida, pois            

seus crimes são muito grandes? Você não é a mesma pessoa que pensou             

que era tão perfeita antes de cair? Por que Jesus conversaria com alguém             

como você? Você é um impostor e um falso. Você realmente precisa voltar             

para esta prisão. Você ficará mais confortável aqui. Erin, volte aqui, pois é             

aqui que você realmente pertence, agora e para sempre. ” 

Felizmente, eu orei a Deus sobre essas mentiras horríveis e pedi a Deus             

para me ajudar a ser livre de uma vez por todas. Então ouvi-O dizer-me:              

“Erin, estou contigo e nunca te deixarei”. 

Obrigado Pai, pois isto é tudo o que eu precisava ouvir. Com sua ajuda,              

afoguei essas vozes negativas com o seu amor por mim. Enquanto o            

inimigo continua a sussurrar essas mentiras para mim até hoje, eu sei que             

você vai me manter livre e nunca me deixar. Como resultado, o inimigo             

não tem poder para me colocar de volta na 'sua', não na 'minha' prisão. 

Oh pai, não uma vez Você nunca me disse que o problema não me              

encontraria. Em vez disso, você me garantiu que me livraria desse           

problema sempre que me encontrasse. Você então colocou um desejo em           

mim para segui-lo com todo o meu coração. 

Mesmo que eu saiba que tudo isso é verdade, ainda há dias em que luto               

com minha direção e minhas circunstâncias, especialmente quando estou         

com dor. Eu me sinto espancado quando os ataques ainda vêm. Quando            

meus inimigos ainda vêm depois de mim, eu me pergunto novamente por            

que isso está acontecendo. 

Embora você tenha explicado que isso às vezes acontece, já que eu sou             

uma das Suas flechas e uma medida, isso ainda não é fácil de tomar,              

especialmente às vezes. Quando mais tarde olho para essas         

"escaramuças", percebo que elas foram amplificadas porque eu estava         

lutando com você. 

Eu lutei com você sempre que eu tentei levar tudo sozinho. Eu lutei com              

você toda vez que não entreguei minha direção e circunstâncias para           

você. Eu então me encontrei implorando por perdão por continuar fazendo           

isso. 

Infelizmente, eu ainda faço isso até hoje… quando os ataques vêm e estou             

com dor e fraco, eu ainda faço isso. Eu então venho a Ti em angústia ... 
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Eu: “Oh Senhor, eu tenho lutado com você novamente. Eu estou com dor.             

O que você está exigindo de mim, pai? Por favor me ajude! Oh Pai, se eu                

tivesse apenas mantido meu foco em você, em vez de me concentrar no             

problema de me chamar. Por favor, perdoe-me, pai! ” 

Quando eu fizer isso, você então me ajuda a perceber que você quer que              

eu peça ajuda a você. Você então quer que eu coloque Suas Palavras e              

amor divino em ação, clamando por Você ... 

Eu: “Oh Pai, o que você está realmente pedindo de mim nessas provações             

agora mesmo? Quais são esses testes que solicitam de mim? Existe mais            

alguma coisa que eu possa fazer? Por favor, ajude-me a entender as            

instruções e ações que você deseja que eu faça. ” 

Eu percebi que quanto mais eu deixo você trabalhar em mim, mais os             

outros vêem você trabalhando em mim. Sim, enquanto muitos nos odeiam           

porque primeiro odiaram você, você também nos prometeu que muitos          

mais em breve ficarão com inveja de nós, porque eles verdadeiramente           

saberão que você está em nós de uma maneira excelente. 

Embora você me prometa isso, ainda tenho que me perguntar o que            

poderia fazer alguém ficar com ciúmes de mim, especialmente no meu           

estado atual. Eu realmente não vejo nada para ninguém ficar com ciúmes            

de como sou hoje. Especialmente para qualquer um que tivesse visto a            

minha situação ao longo dos anos, por que eles iriam querer seguir os             

meus passos? 

Tenho certeza de que qualquer um que soubesse que os israelitas ainda            

estavam vagando no deserto 40 anos depois, teria feito a mesma           

pergunta. Eu suponho que eu também andei no meu próprio deserto por            

40 ou mais anos. No entanto, eu também sei que eu não tive que              

realmente viver como um nômade no deserto também. 

Agora, você poderia imaginar acordar para o mesmo cenário desértico do           

deserto a cada dia? Você poderia imaginar comer a mesma comida           

diariamente? Você poderia imaginar não ter uma "casa estável", mas uma           

tenda que você teve que arrumar e se mover todos os dias? Sim, embora              

tenham visto diariamente os milagres de Deus, acredito que posso          

finalmente entender sua perspectiva. 

Deve ter sido extremamente desanimador, especialmente quando isso        

continuou ano após ano sem mudanças. Teria sido horrivelmente         

assustador, pelo menos no começo, como você também veria sua geração           

morrer. Afinal, lembre-se de que eles não foram autorizados a entrar na            

Terra Prometida devido aos "maus relatórios". 

Oh Pai, por favor, perdoe-me por anteriormente ser tão crítico sobre a            

queixa dos israelitas no deserto. Só agora estou entendendo de onde eles            

vieram. Estou deixando de lado meu julgamento sobre as reações deles.           
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Julgá-los é realmente algo que eu nunca deveria ter feito em primeiro            

lugar, mas o fiz, e sinto muito, padre. 

Aqui estou eu, sentado na minha poltrona confortável, e ainda me queixo.            

Estou sentado em condições confortáveis com calor e água (obrigado          

novamente) e ainda me queixo. Embora eu não reclame do que me            

rodeia, ainda me queixo dos ataques que vêm de fora do meu entorno.             

Pai, por favor, perdoe-me por minha queixa! 

Há tantas Escrituras que vêm à mente como sendo aplicáveis durante           

estes tempos no deserto, estes tempos de angústia. Há tantas Escrituras           

que nos dizem que, um dia em breve, Deus enxugará toda lágrima de             

nossos olhos e que o Céu não terá mais morte ou tristeza, choro ou dor.               

Por exemplo, Apocalipse 21: 4. 

Por mais difícil que seja compreender isto, devemos nos alegrar por           

nossas provações, pois é então que sabemos que estamos em parceria           

com Jesus (1 Pedro 4:13). Mesmo em nossa dor e sofrimento, não            

devemos negar que as Palavras de Deus ainda se aplicam a nós (Jó 6:10). 

A partir dessas palavras, podemos ter certeza de que os outros estão            

suportando o mesmo tipo de provações que nós, algumas muito piores.           

Não devemos nos sentir sozinhos em nosso sofrimento. Enquanto nossas          

provações ainda ardem, aprendemos e depois sabemos que não fomos          

"escolhidos para castigo". Este é um dos seus modos de 'esculpir-nos' e            

quem somos nós para questioná-lo. 

Também recebemos a garantia de que o Deus de toda a Graça permitirá             

que isso continue por tanto tempo. Em apenas um tempo, o que pode             

parecer uma eternidade para nós, mas apenas um pouco para Ele, Ele irá             

chamar por nós. Sim, Aquele que nos chamou para a Sua eterna glória em              

Cristo, Ele mesmo nos restaurará, confirmará, estabelecerá e fortalecerá         

(1 Pedro 5: 9-10). 

Oh Pai, embora tenhamos perdido tanto pelas mãos do inimigo, agora           

estamos prontos para ser restaurados. Embora às vezes ainda nos          

perguntemos se perdemos o Seu favor, agora estamos prontos para que           

Você confirme que nunca e nunca o fizemos (como finalmente percebi           

depois de todos esses anos ... sorrisos). 

Embora tenhamos perdido nossos desejos terrenos, obrigado, sim ...         

graças a Suas provações e testes, agora estamos prontos para ser           

restabelecidos naquilo que Você tem reservado para nós, tanto aqui na           

Terra quanto no Céu. Embora o inimigo tenha roubado nossa juventude e            

nossa saúde, agora estamos prontos para que Você cure e nos fortaleça. 

Pai, obrigado por tudo o que você fez e por tudo o que você fará em breve                 

por nós! Obrigado por ser nosso Pai Celestial, um Pai com o qual nenhum              

pai terreno pode se comparar. Obrigado por ser nosso médico e nosso            

10 



conselheiro. Obrigado, acima de tudo, por seu precioso filho, sem o qual            

nunca poderíamos estar diante de seu trono. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava tão feliz por estar no Céu hoje, em meu estado glorificado sem              

dor, que imediatamente comecei a pular, dançar e rir de felicidade. O            

caminho em que eu estava 'dançando' era tão bonito quanto antes e            

estava alinhado com árvores de troncos prateados cintilantes. 

As árvores faziam um incrível dossel de flores rosas e todo o caminho             

estava completamente coberto de pétalas. De repente, eu ri de prazer           

quando percebi que essa cena combinava com a capa de um calendário            

que acabei de comprar, mas com a versão aperfeiçoada Heavenly em           

comparação com a ainda bela versão terrena. 

Eu olhei para o que eu estava vestindo. Era um belo vestido branco. Este              

vestido era semelhante a um que eu tinha usado aqui antes, mas eu não              

tinha usado um vestido assim desde a época em que esses sonhos            

começaram. 

Eu queria agora dançar com completo abandono, mas primeiro olhei em           

volta para ter certeza de que nem o Senhor nem quaisquer anjos estavam             

me observando. Quando não vi ninguém, fui para o meio do caminho e             

dancei como se nunca tivesse dançado antes. 

Para minha surpresa, comecei a fazer piruetas perfeitas, melhor do que           

qualquer outra que eu pudesse fazer, mesmo quando estivesse no meu           

melhor no ballet. Oh, como eu sinto falta do balé! Quando me virei em              

círculos perfeitos, lágrimas de alegria caíram pelas minhas bochechas         

quando notei que até as flores estavam dançando em sincronia comigo. 

Olhei para o céu enquanto continuava meus movimentos de balé, cada um            

tão aperfeiçoado que só sabia que nunca poderia fazer isso na Terra,            

mesmo quando estava em minha melhor forma. Eu olhei para o céu            

através de uma abertura na copa das árvores e o céu era de um azul               

vibrante e brilhante. 

Minha dança de repente parou quando senti um leve toque no meu ombro.             

Eu imediatamente me senti envergonhada quando eu estava dançando         

com todo o meu coração e pensei que eu teria parecido bastante bobo             

fazendo isso. 

Quando me virei e vi que era Jesus que tinha batido no meu ombro, meu               

constrangimento de alguma forma desapareceu completamente      

instantaneamente. Ele tinha um enorme sorriso no rosto. Eu pulei em seus            

braços para abraçá-lo. 

Eu: "Estou tão feliz em vê-lo, Senhor!" 

Jesus: "Estou feliz em vê-lo também, especialmente quando você estava          

'dançando como se ninguém estivesse te observando'." Ele riu. 
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Eu: “Oh, eu também, Senhor! Mais do que tudo, eu também! Você sabe o              

que? Não te agradeci o suficiente por tudo o que fizeste por mim, Senhor.              

Você me abençoou com a sua presença e eu te amo tanto. Embora eu não               

entenda isso, sinto como se meu coração e meu amor tivessem se tornado             

maiores e maiores como resultado ... ” 

Jesus: Sorrindo. “Por favor, Erin, continue.” 

Eu: Eu olhei para os meus pés e suspirei. “… Mas também acho que minha               

dor às vezes encolhe minha alegria e meu 'crescimento' também. Oh Pai,            

sinto muito por fazer isso. ” 

Jesus:“ Bem, vamos nos concentrar em sua alegria e crescimento hoje.           

Seus amigos não mostraram recentemente o quanto eu me importo com           

você? Eu liguei e muitos responderam. Erin, você precisava saber que           

você é amado. Então, como se sente? ” 

Eu:“ Maravilhoso! Eu nunca, nunca, quero que isso nunca acabe! ” 

Jesus: Rindo. “Bem, posso assegurar-lhe que isso nunca terminará quando          

você estiver aqui comigo.” 

Eu: “Senhor, você recentemente me disse que minha nave está pronta.           

Enquanto minha nave ainda pode estar esperando e secando em uma           

prateleira enquanto falamos, eu realmente oro para que agora seja a hora            

para o Seu uso. Oh Senhor, por favor me use logo! Por favor, não me               

esqueça em uma prateleira! ” 

Jesus:“ Oh Erin, como eu poderia esquecer a garota 

● …… quem deixou as manchas azuis nos meus degraus da frente? 

● … Quem chutou um tornado de pétalas aqui no meu jardim? 

● … Quem me encanta e me faz rir? 

● … Que de alguma forma até faz com que os anjos “mais sérios”             

sorriam? 

● … Quem apareceu antes de Elijah em pijama de designer? 

● … Quem fez Enoch querer abençoá-la? 

● … Que, quando criança, correu para os Meus braços e gritou “de            

novo, de novo”? 

● … Que, quando criança, se agarrava a Mim para que pudesse sentir            

o cheiro da Minha vestimenta e abraçar Meu pescoço? 

● … Quem, como alguém mais corajoso do que ela sabe, continuou a            

subir a escada no meio de uma grande batalha apenas para que            

pudesse Me ver no céu? 

● … Quem pegou a espada e lutou contra o dragão, enquanto ele            

vomitava mentiras terríveis sobre ela? 

● … Quem ainda tem uma admiração de olhos arregalados por Mim e            

Meu Pai, mesmo no meio de batalhas, dor e sofrimento? 
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● … Quem fez meu pai no trono resmungar com riso e alegria? 

“Então, Erin, se o Céu é para você e eu estou em você, e ambos são                

verdadeiros, então, Erin, a quem você deveria temer? Quem é que deve            

assustar você? Desde que eu prometi a você que eu farei algo em seus              

dias que você não acreditaria mesmo se lhe dissessem, então não tenha            

medo ou tenha medo de alguém ou qualquer coisa. 

“Já que você se deleita em Mim, eu, por sua vez, lhe darei os desejos do                

seu coração. Você, por sua vez, dará muita alegria e esperança. Mesmo            

que você forneça isso para muitos, você ainda fará com que muitos outros             

tenham inveja de você por causa de mim. Erin, e como eu prometi a você               

antes, eu não levei você tão longe só para você estar quebrada, cansada,             

fraca ou desanimada. Sua preocupação envelheceu você. 

“Embora eu entenda por que você está preocupado, você deve sempre           

lembrar que só precisa vir a Mim quando fizer isso. Erin, não se esqueça              

que você até empunhou a espada da verdade para parar as mentiras do             

dragão. Isso está terminado. Agora, o que você lembra do seu sonho na             

noite passada? ” 

Eu:“ Ah, sim… esse foi um sonho muito incomum… 

 

descrição do sonho começa… 

Eu era uma garota jovem que vivia na Europa durante a década de 1940.              

Era inverno e tudo estava congelado. Eu morava em uma área que tinha             

montanhas altas nos cercando. Eu estava voltando para casa depois da           

escola com um menino. Ele era um amigo ou talvez até meu irmão. 

Nós estávamos no processo de atravessar uma estreita faixa de uma           

ponte quando um ônibus apareceu de repente. Estava indo direto para           

nós. O motorista olhou diretamente para nós com ódio e certamente           

estávamos prestes a ser mortos. Nós apertamos o mais perto que           

pudemos do trilho. Como a ravina estava a centenas de metros abaixo,            

saltar sobre o lado não era uma opção. 

Eu: gritando. “Jesus, por favor nos ajude! Por favor, não nos deixe ser             

mortos assim! ” 

Assim que eu gritei isso, e no último segundo, o ônibus desviou para o              

outro lado da ponte. Eu podia ouvir o ônibus raspando o trilho do outro              

lado. Nós só tínhamos polegadas entre nós e o ônibus. Como a ponte             

estava muito gelada, nós tivemos que segurar o trilho lateral para evitar o             

deslizamento debaixo do ônibus enquanto passava por nós. 

Quando o ônibus passou, vi uma mulher olhando para nós de uma das             

janelas. Eu a reconheci da escola de alguma forma eu sabia que não podia              

mais comparecer. Ela estava gritando coisas tão odiosas para nós. Eu           
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podia então ouvir o motorista rindo. Ele então gritou algo sobre nós em             

uma linguagem que eu não conseguia entender. 

Eu simplesmente não conseguia entender por que esse motorista de          

ônibus ou essa mulher nos odiavam tanto. Foi só então que percebi o que              

tinha na manga. Meu amigo ou irmão e eu estávamos usando braçadeiras            

com a Estrela de Davi nela. We were marked as Jews. 

 

Descrição do sonho sobre… 

Jesus: “Então, Erin, o que o preocupou neste sonho?” 

Eu: “Tudo me preocupou, mas fiquei particularmente perturbado com o          

ódio que senti literalmente que vinha do motorista e dessa mulher. Era            

uma frieza que eu simplesmente não conseguia entender nem medir.          

Deixou um calafrio correndo pela minha espinha e até agora, quando falo            

sobre isso. ” 

Jesus:“ Como a ponte era estreita e gelada, o motorista do ônibus poderia             

facilmente tê-lo matado se eu permitisse isso. Na realidade, se não fosse            

por Mim, ele não teria desviado para a direita. Na minha chamada, o             

ônibus se moveu apenas o suficiente para você apertar entre ele e o trilho.              

Ao fazer isso, eu te libertei da morte certa. ” 

Eu:“ Por que você me deu um sonho tão aterrorizante? ” 

Jesus:“ Para mostrar a você que, embora eles quisessem a sua morte e             

você deveria ter sido morto, você foi poupado da morte como você foi             

protegido em seu estado de sonho. Eu queria te mostrar que, mesmo em             

seu estado de sonho, eu vou te proteger ... ” 

Quando Ele disse isso, Ele sorriu, riu e bem-humoradamente me cutucou.           

Eu não pude deixar de rir em troca. Suspiro ... só Jesus poderia me fazer               

sorrir ao usar um exemplo tão "tenso". Ele realmente sabe a melhor            

maneira de nos ensinar, mesmo que seja "não convencional"! 

Eu: “Obrigado Senhor! Então, o que teria acontecido de outra forma? ” 

Jesus:“ As condições neste sonho durante este lugar e tempo na história            

foram brutais e os corações das pessoas estavam frios. Sem minha           

intervenção, eles não teriam se desviado de maneira alguma. Eles nunca           

teriam arriscado a si mesmos ou a seus ônibus se desviarem para a direita              

para poupá-lo. Eles teriam, em vez disso, entrado direto em você sem            

sequer pensar duas vezes. 

“Como você notou nas suas braçadeiras, você e o menino eram ambos            

judeus nesse sonho. É por isso que esse sonho parecia tão incomum no             

começo, desde que você ainda não tinha percebido suas braçadeiras. No           

entanto, o que era ainda mais raro era que, nesse sonho, você era uma              

criança judia que sabia chamar-Me. Um judeu cristão era extremamente          

raro naquela época. ” 
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Eu:“ Embora agora eu entenda por que Você me deu um sonho tão             

incomum, devo admitir que ainda não entendo completamente. ” 

Jesus:“ Esse sonho deveria assustá-lo. como você foi condicionado a          

esperar o pior e esperar o melhor. Este é um mecanismo de            

enfrentamento aprendido de sua criação. Este sonho foi feito para mostrar           

a você que, comigo, você deve orar pelo melhor e colocar plenamente            

suas esperanças em mim. Este sonho foi feito para mostrar a você que eu              

não vou deixar você cair, mesmo nas condições mais geladas. 

“Erin, o mundo está esfriando a cada dia. O coração das pessoas está             

ficando cada vez mais frio. Não demorará muito mais até que esta frieza             

se iguale e até ultrapasse o que você viu nesse sonho. De formas, já tem. 

“É por isso que estou prestes a fortalecê-lo. Não se preocupe, Erin, pois             

não deixarei o seu navio na prateleira por muito mais tempo. Depois de             

passar tanto tempo 'fazendo artesanato', por que eu faria uma coisa           

dessas? ” 

 

Sonhe mais… 

 

Por favor, note que eu fiz uma pausa aqui durante o dia e estava              

planejando terminar isso no próximo dia. No entanto, Deus tinha planos           

diferentes para mim ... um que eu certamente nunca vi chegando ... mas             

Ele fez. 

Para ser mais específico, logo descobri que meu pai terreno havia morrido            

de repente. Compreensivelmente, tenho estado bastante ocupado com        

isso desde então. Embora eu tenha certeza de que esse sonho "continuará            

em breve", por enquanto, teremos que esperar um pouco mais. 

 

Uma Mensagem do Marido da Erin 

 

Família,  

Por favor orem por Erin como seu pai faleceu no início desta semana             

(terça-feira, 5 de Dezembro de 2017). Embora ela não tenha sido próxima            

com ele nos últimos anos, como ele optou por mantê-la fora de sua vida,              

a esperança dessa mudança sempre morreu quando ele fez. 

Enquanto seu Pai Celestial tem sido tudo o que ela sempre precisou, ainda             

há um ponto fraco em todos que também querem ser amados por seus             

pais terrenos, mas incondicionalmente. Como isso é raro hoje, quando os           

corações das pessoas ficam mais frios. 

Por favor, ore por Erin para ter sabedoria em lidar com as conseqüências. 

Por favor, ore por Erin para ter paz, pois agora ambos os pais já se foram. 
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Por favor, ore por ambos Erin e seu irmão que Deus preenche            

rapidamente qualquer vazio que possa resultar, previsto ou imprevisto. 

Por favor, ore pela graça de Deus para inundar todos aqueles que se             

reúnem neste tempo de luto. 

Obrigado, um e todos aqui, por ser a nossa casa longe de casa! Obrigado              

por todo o seu amor e apoio. 

Bênçãos para todos vocês! 
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