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Jesus e o Altar de um avô ao Senhor 

12 de julho de 2018 

Comunhão... 

Querido Pai, 

Eu Te Amo! Eu não posso te louvar o suficiente por tudo que temos.              

Lamento que às vezes desanime quando a dor parece tomar o lugar da             

alegria. É tão difícil ter os dois juntos ao mesmo tempo. Hoje, parece que              

você me concedeu um alívio temporário da dor. Obrigado como isso           

parece fantástico. 

No início desta manhã, sentei-me num pequeno banco no nosso quintal.           

Houve apenas um som. Olhei em volta de mim para todas as coisas belas              

da natureza que Você criou e percebi mais uma vez que Você é tão além               

da descrição mundana. 

Nenhuma imagem terrena de um deus poderia criar tudo o que Você tem.             

Os anjos não podem nem podem homem algum. No entanto, Tu, Pai, és             

Deus sobre todas as coisas e o Criador Divino de tudo o que vemos aqui e                

no céu. Não há ninguém como você. 

Eu me sinto tão pequena no grande esquema de tudo o que você fez.              

Mesmo assim, você me criou e até me chama de amigo. Como isso pode              

ser? Como posso adicionar algo? Mesmo que eu não possa, Você de            

alguma forma vê algo em mim que te encanta! 

Devo admitir que, às vezes e com nossos filhos, às vezes me esforço para              

encontrar qualidades que me deixem verdadeiramente alegre. Lamento        

dizer isso, mas às vezes isso é verdade. No entanto, do nada, estes são os               

momentos habituais em que eles dizem algo especial ou realizar uma           

tarefa sem ser solicitado. 

Quando isso acontece, penso: "Tudo bem, meu trabalho não foi em vão".            

No entanto, o que eu realmente espero é cura para todos nós. Eu me vejo               

esperando por um breve dia, um dia de mistério. Este será um dia como              

nenhum outro dia. 

Este será um dia semelhante à manhã em que o túmulo de Jesus estava              

vazio e Ele apareceu àqueles que pensavam que Ele havia sido enterrado.            

Que choque e alegria! Um dia como nenhum outro dia! Vitória sobre o             

túmulo! Hoje nos encontramos esperando por um dia semelhante. Nós          

esperamos por um dia quando o nosso luto é transformado em dança. 

O seguinte é um caso que eu fiz a Deus em Suas Cortes e é parcialmente                

baseado no Salmo 30. Esta Escritura celebra a reconstrução do Templo de            

Deus. De maneira similar, o Espírito Santo que habita em nós torna            
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nossos corpos semelhantes a um "Templo do Senhor", um vaso a ser            

usado como um tipo de "Santo Sacrifício". 

Com base nisso, pedi ao Senhor que fortificasse minhas muralhas. Eu pedi            

que o fundamento do Senhor fosse edificado em Sua Palavra e em Sua             

"Rocha Sólida". Eu orei e pedi que nenhuma coisa profana entrasse no            

meu 'templo' ou que nenhuma coisa profana surja disso. 

Em outras palavras, meu desejo é que o Senhor torne meu corpo em seu              

"templo" e um tipo de vaso a ser usado por ele. Eu peço que Ele nos torne                 

novos e que Ele crie um novo espírito em nós. Eu peço que Ele faça todas                

as coisas novas. 

Eu oro para que Ele logo nos torne um 'Exército de Deus'. Uma vez que               

Ele faz isso, eu oro para que Ele nos equipe com a capacidade de escalar               

uma parede com facilidade e caminhar através do fogo e não ser            

queimado. Por suas palavras, Pai, você fala desses milagres sendo          

manifestados em nós. A Escritura esboça que realizaremos grandes feitos          

em Seu nome. 

Como isso ainda não aconteceu em nenhum momento da história, acredito           

firmemente que essas promessas nas Escrituras são para agora. Bem,          

porque não? Embora tenha havido "vislumbres" desses dons exibidos às          

vezes ao longo da história, acredito que em breve você fará algo em             

nossos dias em que não acreditaríamos, mesmo se tivéssemos sido          

informados. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado em um banco com vista para o Vale de Deus no céu.               

Era tão bonito e tinha trepadeiras floridas e árvores por toda parte. A             

grama parecia tão bonita e aveludada que eu desejava me deitar e tirar             

um cochilo. Então fui ao vale fazer exatamente isso. 

Eu encontrei um lugar ao lado de uma cachoeira pacífica que fluía no rio              

da vida. Enquanto eu também ouvia pássaros cantando, suas canções          

eram canções de louvor. A fragrância que me cercava era incrível. O            

melhor que posso descrever é como se fosse grama recém cortada           

misturada com uma variedade de aromas de florais e especiarias. 

Fechei os olhos para absorver todas as diferentes fragrâncias. Mesmo que           

eu tivesse a intenção de fechar os olhos por apenas alguns minutos, devo             

ter me afastado em breve. Eu estava agora tendo um 'sonho dentro de             

um sonho'. 

A descrição dos sub-sonhos começa ... 

Eu estava andando com meus filhos em uma estrada do campo quando            

notamos uma grande tempestade chegando em nós. Olhamos em volta e           

decidimos nos abrigar em uma antiga casa de fazenda abandonada. A           
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casa era bem grande, então decidimos esperar a tempestade no lado           

norte da casa. 

Depois que a tempestade passou, entrei na área da cozinha. Para minha            

surpresa, havia uma mulher vestida em traje de negócios falando em seu            

celular. Limpei a garganta para alertá-la de que estava lá. Ela olhou para             

mim e rapidamente terminou sua ligação. 

Mulher: “O que você está fazendo na minha casa?” 

Eu: “Precisávamos nos abrigar da tempestade que acabou de chegar e           

vimos esta casa. Nós pensamos que estava abandonado e esperávamos          

que ninguém se importasse. Lamentamos por assustar você. ” 

Mulher:“ Ok, não há problema. Posso pegar alguma coisa para você comer            

ou beber antes de sair? ” 

Eu:“ Não. Obrigado por oferecer embora. ” 

Como já havíamos olhado na geladeira e na despensa enquanto          

esperávamos a tempestade e víamos que a comida não estava mais           

fresca, um recato educado estava em ordem. A mulher então saiu do            

quarto, mas logo me chamou de um quarto diferente. 

Quando entrei nesta sala, rapidamente percebi que ela estava sentada em           

uma mesa muito sofisticada, com um tapete de alta qualidade sob ela.            

Como esses dois itens caros pareciam um pouco fora de lugar com o resto              

do mobiliário, isso me deixou um pouco confuso. 

Quando ela estava prestes a falar comigo, o telefone dela tocou. Depois de             

uma breve conversa, ela começou rapidamente a arrumar suas coisas          

para sair correndo. 

Mulher: “Eu tenho que correr. Por favor trancar o lugar antes de sair. ” 

Eu:“ Embora eu adoraria trancar o lugar quando sairmos, eu não sei como             

podemos, pois não há fechaduras nas portas. ” 

Enquanto eu poderia dizer pela mudança em expressão no rosto dela que            

ela me ouviu, saiu de casa sem responder. Eu chamei nossos filhos. 

Eu: "Tudo bem, é hora de juntar nossas coisas e ir embora." 

Assim que começamos a sair, várias pessoas, todas na faixa dos 20 anos,             

começaram a aparecer na casa. Eles pareciam bastante surpresos em nos           

ver em casa. Se as roupas deles eram alguma indicação, parecia que eram             

pobres. Um dos jovens se dirigiu a mim. 

Jovem: “O que você está fazendo em nossa casa?” 

Eu: “Sinto muito por isso. Pensamos que a casa seria abandonada e que             

poderíamos nos abrigar de uma tempestade que estava chegando em nós.           

Havia uma mulher aqui hoje cedo e nós explicamos isso para ela            

também”.  
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Jovem:“ Você deveria comprar esta casa de nós. Nosso avô construiu a            

casa e morou aqui. Quando ele morreu, ele decidiu deixar para nós. No             

entanto, nós não queremos isso. ” 

Eu:“ Estou confuso. Como você pode vender? A mulher de antes disse que             

era dona da casa. ” 

Jovem:“ Oh, ela. Ela quer roubar a casa de nós. Ela já roubou os              

documentos legais para a casa. ” 

Eu:“ Ah, não, ela está tentando enganar você. Não se preocupe, pois a             

escritura original mostrará que seu avô é dono da casa e deu a você. Não               

será difícil provar que isso é verdade. ” 

Jovem:“ Você realmente precisa ver essa casa. Você nem vai acreditar na            

incrível sala de estar. Venha! ” 

Quando entrei na sala, foi tão incrível que me tirou o fôlego. Havia duas              

grandes árvores vindo de baixo das tábuas do piso e alcançando todo o             

caminho até o teto. O teto era feito de vidro e você podia ver milhões e                

milhões de estrelas no céu. 

Eu sabia em meu coração que tal visão nem seria possível na Terra, a              

menos que Deus a abençoasse sobrenaturalmente. O céu acima do vidro           

era sobrenaturalmente claro e escuro para ver as estrelas. As árvores           

estavam em perfeitas condições e os galhos de cada árvore se           

encontravam para formar um arco perfeito. 

Eu: “Isso é tão lindo. O que é isso? ” 

Jovem:“ Meu avô se encontraria com Deus aqui ”. 

Eu:“ Por que você quer vender isso para mim? Por que você não quer              

mantê-lo? ” 

Jovem:“ É simples. Deus não fala conosco aqui. Ele deixou este lugar            

quando nosso avô morreu ”. 

Senti em meu coração que Deus não estava se encontrando com eles            

porque eles eram partiers. Eu então imaginei que eles provavelmente          

nunca tentaram encontrá-lo aqui. Decidi manter essa especulação para         

mim mesmo, pois não queria ofendê-las. 

Eu: “Quanto você quer por esta propriedade?” 

Jovem: “Bem, existem muitos acres e um pequeno lago. No entanto, há            

também afloramentos rochosos que dificultam bastante a agricultura. Que         

tal tudo por US $ 185.000? ” 

Eu não sabia como responder no início, pois não tinha esse tipo de             

dinheiro e ainda não tinha certeza sobre seus direitos sobre a terra. Eu             

estava prestes a responder "não" quando de repente senti um irresistível           

Espírito Santo pedindo para concordar em comprar a propriedade por US $            

185.000. 
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Eu estava de alguma forma sobrenaturalmente capaz de pagar por isso.           

Em nenhum momento, fomos capazes de obter a escritura oficial de toda            

a propriedade transferida deles para mim. Meus filhos e eu decidimos           

então nos instalar quando, poucos dias depois, a mulher apareceu na           

casa. 

Mulher: “Quem te disse que você poderia instalar novas fechaduras em           

todas as portas? O que vocês todos ainda estão fazendo aqui? Esta é a              

minha casa e você terá superado suas boas-vindas. Quero que todos           

saiam imediatamente. ” 

Eu:“ Espere um segundo. Eu tenho alguns documentos para mostrar a           

você. 

Eu peguei a papelada e coloquei na mesa. Eu podia ver sua careta quando              

percebeu que o comissário do condado havia lacrado a nota fiscal e que             

havia uma ação do tribunal. Ela imediatamente ficou extremamente         

indignada. 

Mulher: “Este foi o meu acordo. Eu terminei isso. Você roubou a venda de              

mim. ” 

Eu:“ Não, eu não fiz. Nos ofereceram a propriedade e eu a comprei. ” 

Mulher:“ Quanto? Quanto você pagou por isso? ” 

Eu:“ $ 185.000 ”. 

Mulher:“ Você roubou essa propriedade. Isso é roubo! Essa propriedade          

vale US $ 1.850.000. ” 

Me:“ Bem, é isso que os proprietários ofereceram como preço e eu            

concordei com ela. ” 

Mulher:“ Eu vou pagar US $ 1.400.000 por ela. ” 

Enquanto eu estava bastante tentada a aceitar, eu senti o Espírito Santo            

me dizendo que eu não deveria aceitar. 

Eu: "Sinto muito, mas este lugar não está à venda". 

Mulher: Gritando. "Este não é o último que você já ouviu falar de mim." 

Ela estava absolutamente furiosa. Quando ela saiu, ela bateu a porta. Eu            

então caminhei até a janela voltada para o oeste. A paisagem lá estava             

crescendo sobrenaturalmente, florescendo e se transformando bem diante        

dos meus olhos. 

Descrição de sub-sonho sobre ... 

Eu acordei na grama verde aveludada. Havia Jesus olhando para mim e            

sorrindo. 

Jesus: “Então, Erin, você estava caçando casa?” 

Eu: Rindo. "Eu acho que sim, mas apenas no meu sonho." 

Jesus: "Estou feliz em vê-lo novamente hoje." 

Eu: "Senhor, estamos precisando de milagres. Todas as nossas         

esperanças estão em você. Eu estarei vindo até você sempre que puder.            
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Oh sim ... obrigado por me dar um alívio da minha dor hoje. Isso é               

maravilhoso! ” 

Jesus:“ Erin, logo chegará o dia em que a palavra 'dor' não cruzará os              

seus lábios, a menos que você fale de cura. ” 

Eu:“ Anseio por este dia. Senhor, o que o sonho que eu acabei de ter               

significa? ” 

Jesus:“ Você não sabe? Bem, esse sonho é bom. Nesse sonho, você não             

estava comprando uma casa. Você se refugiou em uma antiga casa           

abandonada da tempestade. Uma vez lá dentro, você logo descobriu que o            

que você achava que era antigo e acabava sendo um tesouro escondido. 

“Então você se interessou pela casa por causa do altar que o avô do              

jovem construiu para mim. Enquanto você não tinha meios para          

comprá-lo, você era sobrenaturalmente capaz de fazê-lo. Os vendedores         

estavam felizes porque não tinham interesse na propriedade. 

“Agora, a mulher tentou reivindicar o que não era dela porque tinha            

planos de remover o altar e desenvolver a terra. Quando você descobriu o             

verdadeiro valor da terra dela, você ainda não a vendeu. Você não            

recebeu o retorno generoso do seu investimento. Você o manteve porque           

queria manter o altar intacto. 

“Quando a mulher saiu, a área floresceu e floresceu ainda mais. Você            

então reconheceu o verdadeiro tesouro. O tesouro era onde o homem se            

encontrava comigo e você sabia que seria capaz de encontrar-se comigo           

também. 

“No entanto, mesmo que eu não o encontrasse lá, você ainda teria            

comprado essa propriedade. Você teria feito isso para honrar o homem           

que construiu este altar em minha honra. Este sonho é um excelente            

sonho. ” 

Eu:“ Embora eu ainda não tenha entendido completamente, fico feliz por           

ter tomado uma decisão tão boa nesse sonho. ” 

Jesus:“ Erin, seus velhos ossos secos estão prestes a ter uma nova vida. .              

Não se preocupe como eu estou com você. Eu não te esqueci. Eu vou              

respirar em você para que você possa viver. Sua esperança não será mais             

perdida. Vocês se levantarão e se alegrarão juntos. ” 

Eu:“ Oh, por favor, Senhor, em breve, em breve! ” 

Jesus: Sorrindo. “Eu ouvi seus gritos. Seus gemidos estão profundos          

dentro de você e eu os ouvi. Eu te dei um novo coração e coloquei um                

novo espírito em você. Eu não te esqueci. Eu te amo. Agora, levante-se!             

Ele estendeu a mão para me levantar para os meus pés. 

Sonhe mais… 
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