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Jesus, os problemas e a porta revisitada 

6 de maio de 2018 

 

Comunhão… 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado pelo             

meu marido, nossos filhos e nossos amigos. Eu não posso te agradecer o             

suficiente por orações respondidas. Eu também sei que Suas orações não           

respondidas são bênçãos também. Isso é porque você sabe todas as           

coisas do começo ao fim e, portanto, o que é melhor para cada um de               

nós. 

Meu marido está em casa agora. Segundo os médicos do hospital, sua            

recuperação completa em tão pouco tempo foi um milagre. Não posso           

agradecer o suficiente por isso. Por favor, Pai, continue restaurando suas           

forças e cure-o sobrenaturalmente. 

Para acompanhar todas as outras "más notícias" (mas não para Deus) que            

tivemos recentemente, acabei de descobrir algo com o que se preocupar.           

Uma massa apareceu de repente no lado esquerdo do meu cérebro. Isso            

pode até ser uma das causas das fortes dores de cabeça que tive algumas              

vezes. 

A outra coisa que é um pouco incomum agora é que tantas portas             

'pessoais' estão fechando para nós. Oh Pai, nós te amamos com todo o             

nosso coração e alma. Tudo o que você fez por nós foi nada menos do que                

um verdadeiro milagre. 

Nós sabemos que nada é impossível para você. Apesar disso, estou           

ficando cada vez mais cansado com cada rodada de problemas. Eu           

continuo pensando que não pode piorar e então isso acontece. Pai, por            

favor venha depressa como só Você pode me curar. 

Jesus: “Erin, suba.” 

Na minha frente estava a mesma porta maciça que estava na minha            

frente no último sonho. Eu estava um pouco desanimado, já que a porta             

que havia sido aberta um pouco antes estava novamente completamente          

fechada. Isso obviamente não me "encantou". Como lembrete, esta porta          

tem quatro painéis, é feita de madeira muito grossa e tem uma maçaneta             

de bronze situada acima do meu alcance. 

Assim como da última vez, sentei-me ao lado da porta com as costas             

apoiadas nela, descansei minhas mãos nas minhas bochechas, olhei para          

o chão e soltei um suspiro enorme. Eu então esperava que Uriel estivesse             
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comigo imediatamente como da última vez. No entanto, em vez disso,           

permaneci aqui "sozinho" dessa vez. Eu decidi orar em voz alta. 

Eu: “Pai, esta porta é enorme e mais uma vez fechada para mim. Eu              

nunca fui tão desanimado. Minha esperança se foi e meu coração está            

doente. Toda a nossa família está pronta para se conformar à Sua vontade             

novamente quando você nos apresentar uma porta aberta. 

“Pai, ainda não fomos curados e estou ficando cansado de problemas de            

dor, doença e mobilidade. Eu estou ficando cansado das barreiras sendo           

constantemente erguidas pelas mãos do inimigo. Há tantas coisas que me           

impedem de liberdade agora. Por quê? 

“Senhor, eu me arrependi várias vezes por várias coisas, para o caso de             

não me arrepender da primeira vez. Eu me arrependi por não ter paz e              

alegria enquanto esperava por você. Eu até me arrependi por sentir a            

necessidade de me arrepender das coisas já arrependidas. 

“Pai, todos nós precisamos de um reboot de nossos cérebros. Por favor,            

preencha nossos cérebros com coisas boas. Por favor, substitua nossas          

memórias com coisas boas. Por favor, conceda-nos a capacidade         

sobrenatural de restaurar o que diminuiu em nós. Que possamos ser           

menos de nós e ser mais de você. 

“Por favor, nos reabasteça com a tua água de cura do rio da vida. Por               

favor, refresque-se e purifique-nos, purificando-nos daquilo que é profano.         

Por favor, sopre a vida em nossos velhos ossos mortos e coloque um novo              

Espírito em nós. Nós cantamos 'Onward Christian Soldiers' para você. Nós           

recitamos a "oração do Senhor" para você usando as palavras que você            

nos deu. 

“Pai, você nos preparou. Você nos fortaleceu durante nossos momentos de           

grande fraqueza. Você providenciou um caminho para nós onde não houve           

nenhum caminho. Bem, agora estou batendo na sua porta mais uma vez.            

Por Suas Palavras, 'bata e a porta será aberta, procure e seremos            

encontrados por Ti'. ” 

Eu dei outro suspiro e bati na porta maciça. Ficou teimosamente fechado. 

Jesus: "Estou tão feliz de ver você continuar batendo na minha porta." 

Senti a mão dele no meu ombro e me levantei para abraçá-lo. 

Eu: “Embora eu esteja tão feliz por estar aqui com você novamente, não             

estou feliz em ver que esta porta está fechada novamente.” 

Jesus: “Isso foi aberto como parte da Minha lição nas portas e está             

fechado por enquanto. Não fique desanimada, Erin, como você bateu e           

ouvi você. Aqui estou eu, Erin! ” 

Eu:“ Enquanto este é o caso, pois esta é a Sua Vontade, eu ainda estava               

esperando que Você teria vindo através da porta previamente aberta hoje.           

”Eu fingi fazer cara feia. “Eu quero que esta porta seja aberta agora!” 
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Jesus: “Eu sei, Erin. Apenas lembre-se que eu permaneço com você, tanto            

aqui no céu quanto na terra. Embora eu saiba que seus sentimentos são             

feridos às vezes, saiba que tudo o que está acontecendo com você é para              

um propósito. Embora você não entenda isso agora, você entenderá isso           

completamente uma vez que você tenha mudado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas ainda é difícil para nós enquanto esperamos por            

você. Enquanto você me chama de amigo e me diz que me ama, você              

ainda permite que todo esse problema caia em mim. Por quê? Eu vejo             

portas se fechando e nenhuma porta se abrindo. Mais uma vez, por quê?             

Por que tudo isso foi permitido? ” 

Jesus:“ Ainda não é hora. Erin, a hora não chegou. ” 

Eu:“ Oh não, não é hora! Por favor, Senhor, não mais um ano. Oh não! ” 

Jesus:“ Não se preocupe, Erin. Mesmo que um 'tempo' possa significar um            

ano, às vezes um 'tempo' pode ser usado para descrever uma medida de             

tempo em horas, minutos ou segundos em um relógio. ”Ele sorriu. “Um            

relógio não 'conta o tempo'?” 

“Agora, vamos falar sobre a porta à sua frente que está mais uma vez              

fechada. A porta diante de você está prestes a ser novamente aberta por             

mim. Você não terá que esperar muito por isso. Isso não acontecerá em             

um ano ou mais, mas agora. 

“Você está desanimado agora porque os últimos cinquenta dias foram          

cheios de problemas para você. Você foi julgado, acusado e pesado por            

muitos e até por alguns que o chamam de amigo. Você também foi objeto              

de fofoca por essas mesmas pessoas. Embora você também tenha sido           

vítima de roubo, essa lista continua indefinidamente. 

“Erin, eu agora levei você à beira do que você é capaz de suportar. Você               

ficou entorpecido com a passagem de tantos eventos "desconfortáveis".         

Você ficou chocado com os muitos dias em que más notícias foram            

seguidas por notícias ainda piores. Apesar de tudo isso, Erin, aqui está            

você! Apesar disso, você ainda está aqui comigo. ” 

Eu: Chorando. “Oh Senhor, eu apenas sei que Você esteve comigo durante            

estes tempos. Eu apenas sei que, na minha condição atual, eu nunca teria             

passado por esses eventos sozinha. Eu precisei de você. Você poderia me            

ajudar a entender por que essa recente série de batalhas foi um pouco             

diferente das minhas batalhas anteriores? ” 

Jesus:“ Primeiro, não se engane, Erin, que você tem inimigos que           

procuram a sua morte. Isso nunca parou. O que você experimentou é que             

eu te fortaleci ao ponto de que essas coisas não conseguiram penetrar em             

sua fé. Erin, você ainda se levantou durante essas batalhas e           

tempestades, mesmo que você duvidasse às vezes. 
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“Por favor, entenda, Erin, que tudo isso foi feito como uma medida e             

significou para o seu bem. Seus problemas aumentaram tanto que seu           

filho mais novo chegou a perguntar: 'Por que seguir a Deus? Ele não             

continua permitindo todos os nossos problemas? 

“Essas perguntas mostraram como ele é sábio e sem entendimento. Mais           

tarde, ele mostrou ser de grande fé quando afirmou que entendia que            

Deus é Deus sobre todas as coisas e até mesmo sobre todos os eventos,              

sejam agradáveis ou não. 

“Erin, esse cenário não lembra você do que a esposa de Jó havia dito a Jó?                

Mesmo quando solicitado por sua esposa a se afastar de Deus, Jó ainda             

não o amaldiçoou ou negou. Como Jó não O negou, assim também não             

me negaste. 

“Agora, quando a porta atrás de você se abrir novamente, Erin, você será             

mudada. Enquanto você espera que isso aconteça, certifique-se de colocar          

sua casa em ordem. Lembre-se que a piscina está prestes a abrir,            

entendeu? ” 

Me: Chorando. “Obrigado Senhor. Mesmo assim, esses últimos meses,         

mas especialmente nas últimas semanas, se tornaram demais para mim.          

Estou com medo, Senhor. Se eu não for curado ou fortalecido logo, não             

serei capaz de realizar tudo o que você disse que faria. 

Eu também quero ver nossos filhos, nossos amigos e meu marido curados.            

Eu não quero mais ser submetido aos tribunais do mundo. Eu quero muito             

viver livre como um cidadão do Céu, mas aqui na Terra também e por              

agora. ”Eu sorri. “Lembre-se, Senhor, 'na terra como no céu'! 

“Por favor me ensine, Senhor. Por favor, conceda-me a autoridade para           

curar os outros. Oh, por favor, Senhor, por favor! 

Jesus: Sorrindo. “Erin, você ouviu um coro de anjos cantando por uma            

hora alguns dias atrás enquanto você estava fazendo suas tarefas          

terrenas. Você então chamou sua filha e seu marido para perguntar se            

eles ouviram. Eles conseguiram aqui também? ” 

Eu:“ Enquanto eu ouvia o coro cantar claramente e em voz alta, minha             

filha e meu marido não podiam. Isso foi tão estranho para eu ouvir isso              

tão claramente na Terra que eu imaginei que talvez aquela noite fosse            

minha última noite na Terra. ” 

Jesus: Rindo. “Hmmm, ainda aqui você ainda está e até agora falando            

sobre isso.” 

Eu: “Senhor, parece que você está me dando muitos sinais de vários            

'encerramentos' hoje em dia. Esses vários fechamentos envolveram: 

● Dois dos nossos computadores falhando, uma torre e um laptop 

● O carro que eu possuí desde 2011 para ficar em mau estado 

● Meu marido estava no hospital 
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● Meu cachorro estava doente O 

● parente próximo do meu marido nos traiu em uma variedade de           

maneiras 

● Havia pelo menos cinco outros eventos que ocorreram também 

"Parece que você está lentamente removendo as coisas e mudaram meus           

desejos. Bem, realmente não tem sido tão lento ultimamente, Senhor,          

como você não desistiu. Senhor, por que não desiste de mim? ” 

Jesus:“ Eu fiz, Erin, pois cada um desses eventos poderia ter sido muito             

pior. Mesmo que esses eventos tenham sido difíceis, tudo o que foi            

perdido será restaurado, substituído e renovado em breve. Lembre-se que          

Minha recompensa é comigo, Erin, e que estou com você. 

“A maioria desses eventos que vieram contra você foram pequenos e não            

deram em nada. Por favor, não se preocupe, Erin, quando eu fecho portas             

que não podem ser abertas e abro portas que não podem ser fechadas.             

”Ele então dirigiu minha atenção para a porta maciça na minha frente.            

"Esta porta é uma que só eu posso abrir e o momento está à mão." 

Eu sorri quando olhei para Ele e depois para a minha mão. Eu fechei              

minha mão e comecei a bater na porta fechada em desespero. Eu podia             

ouvir o Senhor rindo muito bem atrás de mim. Eu me virei para Ele e vi                

que Seus braços estavam agora cruzados enquanto Ele ria em diversão           

com o meu desejo de acelerar as coisas. 

Jesus: sorrindo. “Então, Erin, como isso funciona para você? Apenas          

lembre-se de que estou sempre lá com você. Ah, sim, eu também devo             

deixar você saber que eu sou a porta em que você está batendo agora. 

Nós rimos juntos enquanto eu fingia bater nele. Depois de fazer isso, olhei             

para trás de forma exagerada, como se a porta tivesse acabado de se             

abrir. 

Eu: sorrindo. "Eu te amo, Senhor. Por favor, não espere muito tempo. ” 

Jesus:“ Eu não vou. Eu estou aqui com você mesmo agora. Eu estou aqui              

com você agora mesmo com a porta fechada e eu estarei aqui com você              

uma vez que esta porta se abra ... ”Ele então riu. "... talvez para              

empurrá-lo através dele." Eu ri em resposta. 

Eu: “Eu talvez precise que você faça exatamente isso.” 

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois minhas promessas permanecem         

inalteradas e não foram revogadas. Tome coragem, Erin, tome coragem.          

Ele estendeu a mão e me abraçou. 

Eu: “Eu te amo, Senhor.” 

Jesus: “Eu também te amo, Erin. Não se preocupe, Erin, como eu estou             

aqui e minha recompensa é comigo. ” 

Sonhe mais… 
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