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Comunhão... 

Caro Pai, 

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

por sua provisão divina. Obrigado. Pai, outra data de relógio chegou.           

Parece uma boa hoje. Você poderia por favor considerar hoje? Nós te            

amamos tanto, padre. 

Você fez milagres por nós e oro para que eu nunca esqueça tudo o que               

você fez desde o princípio. Você me trouxe de volta à vida duas vezes.              

Você colocou um novo espírito em mim. Você nunca me deixou cair. Você             

me deixou voltar algumas vezes, mas depois me chamou de volta. Você            

foi gentil, bondoso e amoroso quando precisei de um pai. 

Eu preciso de você todos os dias, pai. Você tem sido severo e me castigou               

para meu próprio bem às vezes. Você me permitiu ser humilhado para que             

eu pudesse entender a humildade do outro. Você permitiu que eu me            

reduzisse a mim mesmo, para que Você pudesse aumentar a si mesmo            

em mim. Você é sempre bom, pai. Você é um bom e bom pai. 

Eu tive uma tosse horrível nas últimas noites. Isto é devido ao            

medicamento de pressão alta que estou tomando. Esta tosse está          

causando dor na minha cabeça que resulta em exaustão horrível. Eu tenho            

estado nauseado, desorientado e minha visão está borrada. Eu rezo para           

que o sangramento no meu cérebro não se torne pior. 

Eu pedi a Você por curar tantas vezes que perdi a noção. Pai, você              

conhece os desejos do meu coração. Vou me apegar ao conhecimento de            

que Você conhece minhas necessidades antes mesmo de perguntar. Eu          

também aprendi que às vezes você nos dá o que é bom para a Sua glória,                

não para o nosso 'conforto pessoal'. Seus caminhos são mais altos ... e             

melhores. Eu tive um sonho recentemente… 

Sub-sonho 1 começa… 

Um amigo meu em uma cidade distante me contatou porque ela estava            

descartar sua propriedade. Ela tinha muitos itens antigos e achou que eu            

deveria ir vê-la durante a sua venda. Como nós íamos dirigir pela área             

dela de qualquer maneira, eu concordei parar por. 

Quando paramos mais tarde, fomos até o prédio da fazenda onde ela            

estava mantendo sua venda. Este edifício tinha um telhado muito baixo e            

o chão era feno e terra. Achei estranho que os arredores desse prédio             
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fossem ruas e prédios da cidade. Especulei que essa terra de fazenda            

deveria ser a última parcela de sua propriedade familiar a ser vendida. 

Meu amigo logo me viu entrar e ela ficou muito feliz em me ver. Depois               

que nos abraçamos, ela começou a me levar para onde tinha alguns            

relógios de parede à venda. Ela sabia que eu adorava relógios antigos e             

colecionava relógios incomuns no passado. 

Quando olhei ao redor, notei que havia três relógios sentados em uma            

mesa de cartas. O que achei estranho foi que todos os três relógios foram              

virados de modo que apenas as costas estavam aparecendo. Eu estava           

prestes a dar a volta quando meu amigo me parou. 

Amigo: “Espere, Erin. Eu não estou permitindo que ninguém veja os rostos            

desses relógios até que eles tenham comprado os relógios primeiro. ” 

Eu comecei a rir, mas rapidamente percebi que ela estava falando sério.            

Ao estudar as costas desses relógios, logo reconheci uma que sabia que            

gostaria. 

Eu: "Ok, então ... eu vou levar isso." 

Amigo: "Oh, me desculpe. Aquele já está vendido. Bem, para esse           

assunto, todos eles já estão vendidos. ” 

Eu agora estava irritado por ela ter acabado de perder meu tempo assim e              

por nenhuma boa razão. Eu estava prestes a sair quando notei um            

pequeno relógio de porcelana branca. Era intrincado e tinha pequenas          

rosas nele. Era muito antigo e imaginei que fosse de origem francesa.            

Quando olhei mais de perto, notei que a face era dourada. 

Eu: "Tudo bem então ... eu vou comprar este em vez disso." 

Ela parecia chocada por eu ter encontrado outro relógio à venda. Ela            

começou a gaguejar. 

Amigo: "Oh ... essa é uma farsa." 

Eu sabia que era real e que ela estava mentindo para mim. 

Eu: “Estou bem com isso. Agora vejo que o preço é de US $ 44. Aqui ...                 

Entreguei-lhe duas notas de 20 dólares e uma nota de 5 dólares.            

"Mantenha a mudança." 

Amigo: Ainda em estado de choque. “Eu… eu não vi esse. Eu não tenho              

certeza ... ” 

Antes que ela pudesse jogar mais jogos comigo, eu peguei o pequeno            

relógio e coloquei na minha bolsa. Enquanto ela estava chateada, ela não            

estava disposta a admitir isso. Ela logo se afastou para ajudar alguns            

outros. 

Logo percebi outra área que achei interessante. Era uma área com escalas            

para medir. Comecei a rir de mim mesma, pois logo percebi que todas as              

escalas estavam desequilibradas e não calibradas. Cada uma dessas         
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escalas foi inclinada para um lado e apenas para um lado. Mesmo sendo             

todos inúteis, havia um frenesi de pessoas que os queriam. 

Nesse momento, minhas duas filhas entraram na sala e perguntaram se           

eu estava pronta para sair. Enquanto eu estava, olhei para o meu amigo             

para dar adeus. Em vez de se despedir, ela fingiu não me notar. Eu              

poderia dizer que ela ainda estava brava por não ser capaz de me impedir              

de comprar o pequeno relógio. 

Enquanto eu estava chateado com o seu desprezo no início, eu           

rapidamente transformou isso em um sorriso quando percebi que havia          

vários pequenos pássaros em ambos os ombros da minha filha. Depois de            

um curto período de tempo me divertindo com isso, alguns dos pequenos            

pássaros voaram para os meus ombros. 

Esses passarinhos tinham asas que se moviam tão rápido quanto as asas            

de um beija-flor. O que tornou isso tão incomum foram os intrincados            

desenhos ou impressões que as asas que batiam rapidamente deixaram          

no ar. Como eu nunca ouvi ou vi isso aqui na Terra, percebi que esses               

pequenos pássaros eram sobrenaturais. 

Cada pássaro era único e tinha tantas cores. Eles eram tão únicos que as              

outras pessoas na venda pararam o que estavam fazendo para observar           

esses pássaros. Eles também sabiam de alguma forma que não eram           

daqui e que eles eram sobrenaturais. Minha amiga rapidamente se          

aproximou de nós, pois não estava satisfeita que as pessoas tivessem           

parado de comprar. 

Amigo: “Com licença, por favor, mas não são permitidos pássaros aqui!” 

Ficamos tão felizes com esses pássaros que simplesmente sorrimos e          

saímos. Olhei no bolso da bolsa e fiquei muito feliz com a compra do              

pequeno relógio. Eu sorri quando pude ver a hora no rosto do relógio. 

Sub-sonho 1 acabou ... 

Muitos dos meus sonhos ultimamente têm sido bem curtos. Alguns desses           

sonhos tiveram elementos do Céu e da Terra. Isso me fez pensar em "O              

Pai Nosso" ... 

Nosso Pai, que estais no Céu, santificado seja o teu nome. Deixe seu reino              

vir, deixe sua vontade ser feita na terra como está no céu. Dá-nos hoje o               

nosso pão de cada dia e perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós             

perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas            

nos livre do maligno. Porque teu é o Reino, o poder e a glória para               

sempre! Um homem! 

Oh Pai, hoje seria um grande dia para a Sua glória vir. Por favor, pai,               

estamos tão ansiosos para servir-lhe de uma maneira maior ... o seu            

caminho! Eu te amo! 

Jesus: “Erin, suba”. 
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Eu era uma criança pequena de novo, com cerca de 18 meses de idade.              

Eu estava sentada em alguma sujeira marrom e estava rindo enquanto           

tocava nela. Eu tinha longos cabelos cacheados castanhos e um vestido de            

linho branco. Meus pés tinham pequenas sandálias de couro que pareciam           

bastante modernas. 

Eu decidi tentar ficar de pé. Enquanto levei alguns segundos, consegui           

ficar de pé. No entanto, minhas pernas estavam muito bambas. Eu ouvi            

Jesus rindo atrás de mim. 

Jesus: “Venha, Erin, vamos nos sentar em uma linda grama verde.” 

Eu me virei para Ele e tentei o meu melhor para correr até Ele. 

Eu: rindo. “Hayah! Hayah! 

Ele tinha um joelho na grama enquanto esticava os braços para me            

receber. Ele tinha um sorriso e estava rindo como um pai que estava             

gostando de ver seus filhos andarem sozinhos pela primeira vez. 

A certa altura, comecei a tropeçar porque meus pés ainda não estavam            

coordenados com o resto do meu corpo. Eu quase caí antes de conseguir             

alcançar a grama e Jesus. 

Jesus: “Tudo bem, Erin. Você pode diminuir a velocidade. Eu não estou            

deixando você. 

Eu diminuí a velocidade e recuperei meu equilíbrio. Pouco antes de chegar            

a Ele, centenas de borboletas brancas voaram de repente em meu           

caminho para Jesus. Eu parei e comecei a rir quando tantas dessas            

pequenas borboletas estavam sentadas em cima de mim. Jesus começou          

a rir quando uma das borboletas pousou no meu nariz. 

Eu: Ainda rindo. “Borboletas! Borboletas! ” 

Eu comecei a me mover em direção a Jesus novamente. Quando cheguei à             

grama, Jesus me levantou e girou comigo em um círculo. Eu estava a rir              

tanto. 

Eu de novo! Mais uma vez! ” 

Depois de me girar mais uma vez no ar, Ele me segurou na frente dele,               

embalando-me em seus braços. Ele olhou para mim com tanto amor que            

me senti 100% seguro e que só grandes coisas poderiam acontecer           

comigo. O sol estava brilhando. Eu podia sentir o cheiro de fragrâncias            

florais no ar junto com o cheiro de grama recém-cortada. 

Jesus: “Você não precisa mais jogar nessa sujeira. Isso é melhor. 

Eu sorri e olhei para ele. Eu estendi a mão pequena e coloquei em seu               

coração. Eu fechei meus olhos. 

Jesus: “Não se preocupe, Erin. Eu tenho você. Você está segura. ” 

Eu me senti tão segura nos braços de Jesus que logo adormeci. 

Jesus: “Acorde, Erin, acorde!” 
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Abri os olhos e Jesus estava bem ali na minha frente. Eu olhei e vi que eu                 

era mais uma vez a idade que eu sou agora e no meu corpo atual. Eu me                 

movi lentamente enquanto estava rígida e dolorida. Eu estava dormindo          

debaixo de uma linda árvore frutífera na grama macia. Ele me ajudou a             

sentar. Meu olho esquerdo e minha cabeça doem. Lágrimas começaram a           

escorrer pelas minhas bochechas. 

Eu: “Senhor, eu esperava que eu tivesse sido transformado e curado até            

agora. Eu esperava que já tivesse sido curado. ” 

Jesus: Sorrindo para mim com simpatia. “Eu sei que você está ferido. Eu             

sei, Erin, eu sei. Eu ouvi as perguntas que você fez dentro de você sem               

verbalizá-las em seus lábios. Eu senti sua dor e seus desejos profundos.            

Eu não me esqueci de você, Erin. 

“Eu te amo ontem como uma criança, hoje como você é e para o amanhã               

e a eternidade. Meu amor por você não muda. Eu sou o mesmo ontem,              

hoje e amanhã. Você pode confiar em mim hoje? ” 

Eu:“ Eu não tenho opções terrenas, Senhor. Você é em quem eu coloco             

minha confiança. Não há ninguém como você, Senhor. ” 

Jesus:“ Então confie em Mim hoje e amanhã. Dá-me os teus dias aqui e              

no céu. ” 

Eu: Chorando. “Sim, Senhor, eu os dou a Ti.” 

Jesus: “Prometo não te fazer mal, mas te dar esperança e um futuro.             

Prometo amar você sempre e não ficar longe de você. Eu prometo cumprir             

as promessas que te dei. Eu prometo ver você aqui comigo agora e para              

sempre. Eu estou com você, Erin. Eu sempre estarei com você! 

“Agora se alegrem. Eu ouvi seus gritos e farei tudo de acordo com a Minha               

Palavra. Você é muito amado e eu me delicio com você. Mesmo quando             

você está no seu pior, você ainda vem e traz alegria ao Meu coração.              

Agora aproveite este dia, neste dia eu fiz. Alegrem-se e fiquem contentes            

com isso! Ele riu e sorriu. 

Eu: “Oh sim, Senhor, o que meu sonho sobre os relógios significa?” 

Jesus: “O tempo é de Deus como Ele é o Criador do tempo. Conhecer o               

tempo de Deus é conhecer o rosto do seu Criador. Seu rosto não pode ser               

visto pelo homem, pois Seu tempo, Seu relógio, não é compreendido. ” 

Eu:“ O que o pequeno relógio que eu comprei significa? ” 

Jesus:“ Você pode saber um pouco de tempo na estação em que está.             

Israel é a medida e faz 70 anos desde que ela foi reunida e se tornou uma                 

nação. Isso é importante para Deus e revela que a profecia está sendo             

cumprida hoje, agora mesmo, nesta temporada. Alegra-te, Erin,        

regozije-se. ” 

Eu:“ O que as pequenas aves coloridas significam? ” 
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Jesus:“ O céu está aparecendo aqui. Ela se manifestará de pequenas           

maneiras, coisas que não podem ser explicadas pelo homem, somente a           

Deus. ” 

Eu:“ Isto é agora? ” 

Jesus:“ Já começou ”. 

Eu:“ Eu te amo ”. 

Jesus:“ Eu te amo , Erin. ” 

Sonhe mais… 
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