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Jesus e Um Respingo no Rio 
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Comunhão... 

Caro Pai, 

É pouco depois das 18h de sábado e meu coração está partido! Algo em              

mim é inquieto e instável. O tempo continua, minuto após minuto, hora            

após hora, dia após dia, semana após semana e mês após mês. O estado              

do mundo está mudando rapidamente, mesmo quando estamos parados.         

Como disse um dos nossos filhos, "as coisas estão mudando, mas parece            

que estamos parados". 

Pessoalmente, nunca vi tantas portas fechadas acontecerem para tantos         

antes. Normalmente somos bem-sucedidos em tudo o que fazemos,         

sorrisos, mas, desta vez, nenhuma grande mudança nem porta aberta          

está sendo apresentada. Eu vejo atrasos divinos em relação ao meu           

tratamento médico. Arquivos perdidos e registros, não por minhas mãos,          

causaram um atraso de dois meses. Então há um atraso com outro            

especialista por razões semelhantes. Estou novamente em uma longa         

lista de espera. 

Minha unidade de marcapasso precisa ser alterada e atualizada, mas          

ainda não estou em um nível crítico. Ainda tenho alguns meses até que             

haja alguma urgência. Enquanto isso, outra hérnia apareceu, agora na          

frente do meu torso. Suspiro ... então eu estava em outra lista para o              

meu tumor cerebral. Isso também, por algum motivo, eu fui removido.           

Nada disso é minha culpa, mas agora precisamos reenviar uma nova           

referência. 

É tão óbvio que isso é Deus demorando porque eu pude ver um sendo              

atrasado, mas todos eles? A sério? Deus apenas nos mantém pendurados           

lá como, a esta altura, nós realmente não deveríamos ter deixado           

nenhum meio. Chegamos ao final dos nossos recursos em junho, salvo o            

inesperado, e depois disso, teremos muito pouco. 

Esta é a preocupação que tenho de ter decepcionado as pessoas. E se eu              

tiver ouvido errado, padre? Eu escrevi tudo como você instruiu? Foi tudo            

isso por um ano diferente? Embora não pareça, só você sabe. Pai, só você              

sabe! Eu tenho observado vários sinais pessoais de Você e todos foram            

cumpridos, exceto por um. No entanto, este está perto de ser cumprido e             

pode acontecer muito rapidamente. Eu compartilharia o que é isso, mas           

me disseram que não (assim eu não vou). 
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Todos os dias, nós verificamos e assistimos. Meu marido é um detentor            

de data e investiga sua palavra, suas tradições e história sobre padrões e             

possíveis resultados. Comigo, sou tudo sobre os sinais, maravilhas,         

sonhos e milagres. Com cada sinal que você envia, eu digo: “Certamente            

estamos perto! Certamente Deus é grande! Pai, nós colocamos tudo o           

que temos diante de ti. 

Nós não somos amantes de nós mesmos aqui, mesmo com adolescentes.           

Nós temos trabalhado em remover nosso senso de egoísmo e egoísmo.           

Temos sido extremamente humildes como uma família, coletivamente.        

Com a nossa família, nós compartilhamos responsabilidades e todos nós          

ajudamos, mas eu me vejo queimando. Eu estou ficando cansado. Logo,           

todas essas crianças terão ido embora e começarão suas próprias vidas. 

Com meus filhos, as dificuldades de longo prazo serão tais que, sem cura             

completa, eles sempre viverão conosco. Eu oro por amor a eles tanto            

quanto quero por cada um deles para viver uma vida plena e            

enriquecedora. Aqui, há poucos recursos para eles. Então, Senhor, se o           

plano é viver aqui 'como está', por favor, faça um caminho para eles. 

Eu olho em volta e há tantas coisas para as quais fui educado. Há muitas               

maneiras de ganhar a vida, mas, em vez disso, estou ficando mais doente             

a cada dia. Pai, no caminho da minha vida, perdi um sinal ou um desvio               

em algum lugar? Eu sinto como se tivesse. Não me entenda mal, pai, sou              

grato por minha vida com você. No entanto, você ainda não está cansado             

de ouvir minhas tristezas, minhas queixas, minhas petições e minhas          

reflexões? 

Se você é, por favor me perdoe e talvez apenas me cure desde que eu sei                

que você pode tão facilmente se foi em seu tempo. Isto é ainda mais              

triste para mim, pois a primavera tem sido muito tarde aqui. Tínhamos            

rajadas de neve há apenas alguns dias, apesar de ter derretido           

rapidamente. Bem, pelo menos as árvores estão finalmente começando a          

brotar. Meu pequeno Chip (o esquilo) está de volta também, despertado           

de seu sono. 

Ontem à noite, eu estava em um sono profundo com um sonho épico             

quando o telefone estava com um telefonema fraudulento. Foi às 8:00 da            

manhã. Eu tinha certeza que cairia no sono novamente, mas os músculos            

tensos e o sistema climático se aproximavam e tinham outros planos para            

mim. Suspiro ... por mais um dia. Às vezes é difícil ver meus filhos              

começando a se preocupar. Eu vejo uma preocupação real em seus olhos,            

como todos sabemos que precisamos de algo para acontecer no horário           

de verão. 

Foi cinco anos desde o meu acidente em 8 de Maio de 2014 e ainda sem                

tratamento. Senhor, eu sei que isso é por causa de você, mas ainda é              
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difícil de compreender. É realmente injusto. Pai, isso é realmente injusto.           

Eu fui roubado de tempo com meus filhos. Por favor, tenha piedade de             

mim! Por favor, tenha misericórdia de todos nós… e logo! 

Eu estou vindo de novo na verdade. Eu não quero minimizar tudo o que              

você fez por nós. Eu não quero que você fique com raiva de mim              

cantando a mesma canção de tristeza. Adicionando a este humor é que            

há chuva torrencial caindo fora e nosso pequeno riacho agora não é tão             

pequeno e tão furioso. 

Seu amor nunca falha e você nos ama em todas as coisas e durante todas               

as tempestades. Houve uma tempestade mais cedo e eu estava grata por            

estar segura lá dentro. Meu pai nos ama! Ele cuida de nós. Ele conhece              

nossos pensamentos ansiosos e nunca deixa de mostrar Seu amor          

duradouro. Obrigado pai! Nós te amamos tanto e com todos os nossos            

corações! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado na margem do Rio da Vida. Eu observei então, bem ali              

na minha frente, que Jesus pegou um vaso e o encheu com Água Viva.              

Ele estava alegre e nem um pouco consumido com qualquer preocupação.           

Eu poderia dizer pela confiança dele que Ele tem um plano estabelecido e             

que eu era apenas um observador. Sentei-me em silêncio enquanto o           

observava continuar a encher esses vasos com os anjos. 

Jesus: "Erin, você está quieto hoje." Ele sorriu para mim e continuou a             

trabalhar. 

Eu: “Sim, Senhor. Eu não estou me divertindo agora. Eu não sou uma             

boa companhia. ” 

Jesus:“ Bem, se você é capaz de fazer essa avaliação do seu estado             

atual, então é bom que você seja o tipo de companhia que eu gosto de               

estar. ” 

Eu: Sorrindo enquanto tremia minha cabeça. “Senhor, como você poderia          

me encontrar boa companhia agora? Honestamente, eu não posso nem          

ficar de pé comigo ultimamente. Eu sou miserável e tenho tantas           

preocupações agora. ” 

Ele se abaixou e me jogou um pouco da água do Rio da Vida. Eu ri                

enquanto eu simplesmente amo o lado lúdico dele. Sem pensar, peguei           

um pouco de água e estava prestes a jogar Nele. Felizmente, parei-me no             

tempo, pois não parecia certo para espirrar o Filho de Deus. Ele começou             

a rir de uma maneira que me trouxe muita paz. 

Jesus: “Oh Erin, Deus criou tudo isso, até mesmo esta Água Viva. Você             

acha que eu não posso me respingar daquele que eu amo? ” 

Eu:“ Claro, Senhor, como você pode pegar qualquer coisa. É só que eu             

quero te honrar, Senhor. Sem Você, eu estaria morto há muito tempo. Eu             
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não teria mais filhos para criar. ”Comecei a chorar e até mesmo enquanto             

escrevo. “Quem sou eu para respingar o Grande Eu Sou? Certamente não            

este pequeno pardal. Oh Senhor, certamente não eu! ” 

Jesus: Rindo muito. “Oh Erin, você está muito sério hoje. Esta é uma             

época de grande alegria. Venha para o rio comigo. Venha! Ele pegou            

minha mão e me levou para a Água Viva com ele. “Agora, segure esta              

vasilha e eu a encherei. Você pode me ajudar com todo esse grupo. ”Ele              

apontou para trás e havia centenas, senão milhares, de navios esperando           

por lá. “Você está pronto para a tarefa? Apenas saiba disso, se você             

estiver ... ”Ele sorriu. "... você pode ter que suportar alguns respingos do             

rei!" Ele riu. 

Eu: sorrindo. “Oh Senhor, você é muito sábio. Você sabia o que eu             

precisava antes de fazer. Você levantou a minha cabeça para continuar. ” 

Jesus:“ Vamos lá, Erin! ”Ele fez sinal para eu pegar um grupo de             

pequenos vasos bonitos e entregá-los a Ele. “Eles não vão se preencher!            

Venha, Erin, chegou a hora! ” 

De repente tive energia e uma sensação de vida renovada. Ele trouxe de             

volta a minha alegria e meu coração estava feliz de novo. 

Eu: “Obrigado Senhor! Eu te amo! 

Ele sorriu para mim. Ele então segurou um vaso, apontou para mim,            

colocou a mão em seu coração e sorriu. Ele então riu enquanto brincava             

comigo de novo. Senti tanto amor Dele que não pude deixar de sorrir e              

rir em troca. Como eu não poderia? Verdadeiramente não há ninguém           

como ele! 

Sonho acabou. 
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