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Encontro com Jesus no Dia Seguinte à Minha Cirurgia de 

Marcapasso 

 

27 de Junho de 2019 

Comunhão… 

 

Querido Pai, 

obrigado por mais um dia aqui servindo você. Obrigado por um marido            

que te ama e estas páginas do jornal eu escrevo como um escriba de seu               

amor. Sem ele, não tenho certeza se algum desses estaria disponível           

para o Nest. Obrigado pelo presente de nossos filhos, crianças que oram            

a você. Que bênção eles são. Obrigado por amigos em todo o mundo,             

amigos que enviam amor e orações com frequência. Eu me sinto muito            

abençoada por eles. 

Estou cansada hoje. Estou em um estado desconfortável enquanto meu          

corpo se ajusta a esse novo objeto estranho no meu corpo. Meu filho             

mais velho brincou que eu tinha um aparelho de Cibernética. Bem, ele            

provavelmente está certo sobre isso. Foi engraçada o nome para mim.           

Enquanto procurava alguns papéis nesta manhã tentando encontrar um         

certo documento, notei que minha ferida estava sangrando onde eles          

haviam colocado a nova unidade. 

Eu apenas dei um suspiro profundo e comecei a chorar. Eu estava            

cansada. Eu queria morrer naquela hora. Só então, ouvi um estrondo           

alto na nossa janela. Um pássaro preto bateu com muita força. Ele            

estava tomando suas últimas respirações. Eu tentei chegar a isso, mas já            

era tarde demais. Um pequeno bebê macaco se aproximou e começou a            

circular o pássaro. A coisa mais curiosa, então, aconteceu quando ela           

tentou cutucar o pássaro. Ela tentou virá-lo. 

Eu tinha uma pequena toalha e peguei ele. Eu então levei para uma             

escova grossa longe da nossa casa. Quando voltei para a casa, olhei para             

trás e vi a pequena pedra correr para a porta. Estava agindo um pouco              

estranho, então fugiu. Voltei para o andar de cima e decidi escrever um             

sonho que tive na noite passada ... 

Sub-sonho 1 A descrição do "Diorama de David" começa ... 

Eu estava em uma loja de antiguidades com minha filha mais nova e             

uma de suas amigas. Estávamos nos divertindo olhando em volta          

quando notei um diorama antigo. Este era um local incomum no natural.            

Não havia preço. Eu me virei para o dono da loja. 
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Eu: "Com licença, mas o que você está pedindo para este diorama?" 

Dono da loja: "Oh, isso? Isso é muito antigo e raro. É uma das batalhas               

de David. ” 

Eu me virei e olhei para o diorama novamente. Os braços do jovem             

David haviam sido quebrados e seu estilingue estava caído no chão. O            

lugar onde Golias estava de pé só tinha os tornozelos e sandálias. Isso             

me fez rir. Enquanto havia outras cenas que eram intrigantes neste           

diorama, esta batalha se destacou para mim apesar das falhas. 

Proprietário da loja: “Então, o que você acha? É incrível, certo? ” 

Eu:“ Bem, eu acho que você poderia dizer isso. No entanto, todas as             

pessoas significativas são completamente sem membros ou cabeças.        

Muitos sumiram completamente. Na realidade, esse diorama está em         

péssimo estado ”. 

Dono da loja:“ Mesmo que valha muito mais, que tal US $ 33? ” 

Me: Relutantemente. “Ok, vendido.” 

Dono da loja: “Ei, eu tenho a Arca de Noé ali. Você deveria dar uma               

olhada. ” 

As garotas e eu fomos até uma exibição muito grande da Arca. Havia             

uma longa fila de animais entrando na Arca. No entanto, eu ri mais uma              

vez, já que nenhum animal tinha um par. 

Eu: rindo. “Algumas crianças devem ter levado um de cada par.” 

Dono da loja: “Sim, mas você ainda tem a ideia geral, certo?” 

Eu: “Bem, eu acho que o mundo acabou depois do dilúvio neste diorama.             

Com apenas um de cada animal, não haveria esperança de continuar a            

vida e povoar o mundo. ” 

Dono da loja:“ Olha, ainda tem potencial, certo? ” 

Olhei para as meninas e todos começamos a rir. Depois de pouco tempo,             

até mesmo o dono da loja não pôde deixar de juntar-se à nossa risada              

bem-humorada. 

Sub-dream 1 description over… 

Assim que terminei de escrever este sonho, ouvi a Voz do Senhor onde             

me sentei. Enquanto eu estava sentado em minha cadeira devocional,          

pude ouvir Sua Voz tão clara quanto clara poderia ser. 

Jesus: “Erin, Erin… alimente a minha ovelha”. 

Eu: Chorando. “Com o que, Senhor? O que eu tenho? ” 

Jesus:“ Erin, Erin… Meus peixes estão pulando ... eles estão prontos para            

serem pegos. ” 

Eu:“ Com o que eu tenho que pescar? ” 

Jesus:“ Erin, Erin… Meus campos estão prontos para a colheita. ” 

Eu:“ Senhor, como posso colher os seus campos? Por favor me mostre.            

Eu te amo, Senhor, com todo meu coração. Eu ainda estou aqui.            
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Mostre-me. Me equipar. Me treine. Fortalece-me. Me cure. Por favor,          

Senhor, pois sem isto de Ti, que bem sou eu? ” 

Jesus:“ Eu te dou o mundo, Erin, agora passo para receber isto. ” 

Eu:“ Senhor, eu não gosto deste mundo muito destes dias. No entanto,            

vou encontrar aqueles que você envia para mim. Sozinho, não posso           

fazer nada. Com você, eu posso escalar uma parede. Sem você, estou            

perdido. Mostre-me o que fazer. Tantas pessoas precisam de Ti, Senhor.           

” 

Jesus:“ Eu te dou o mundo. Você vai aceitar? ” 

Eu:“ Eu não sou deste mundo, mas apenas um estrangeiro esperando           

por você, meu Senhor, vir para mim. Eu sou um cidadão do Reino dos              

Céus, filha do Rei e Noiva do meu Senhor, o Noivo. O mundo me odeia               

porque primeiro te odiava. Os ataques que recebo do inimigo são diários            

e muitas vezes numerosos para contar. No entanto, nada disso está           

perto do que você teve que suportar, Senhor. 

“Eu não tenho nada para dar. Eu estou na fornalha há 19 anos desde a               

minha visão com Enoque e Elias. Eu passei esses 19 anos, ou 33,3% da              

minha vida, 'morrendo para mim mesmo'. Isso me deixou cansada e           

desgastada. Eu tenho muito poucos meios para cuidar dos outros como           

eu gostaria. Eu pegava órfãos sem pensar duas vezes, mas não sou            

capaz. A dor disso muitas vezes me domina. Senhor, eu anseio pelo dia             

em que você se levantará em nós. ” 

Jesus:“ Eu estou aqui, Erin. Pergunte-me. ” 

Eu:“ Senhor, eu vou perguntar mais uma vez… não, espere, por favor            

me perdoe, eu não perguntei antes… Senhor, as ovelhas, Suas ovelhas,           

estão com fome. Leve-me aos teus armazéns de comida para alimentar           

cada um aquilo que é bom direto do céu. Senhor, os peixes são             

abundantes e alguns estão agora tentando pular nas redes por conta           

própria. Por favor, conceda-me o conhecimento e a capacidade de trazer           

esses peixes, Seus peixes, para Suas redes e barcos. 

“Senhor, os teus campos estão prontos para a colheita e as tuas vinhas             

estão maduras com uvas doces, uvas tardias. Ajude-me, Senhor, como          

eu não tenho habilidades além de você para capturar esta janela de            

colheita e para produzir uma safra recorde de seus campos. No entanto,            

estou disposto. Ainda assim, isso parece impossível para mim como sou,           

como minha família é e como meus amigos são. Enquanto não somos            

capazes como somos, estamos dispostos e capazes através de você.          

Então, por favor, ajude-nos. 

"Por favor nos ajude. Por favor, ajude-nos e cure-nos. Por favor, envie            

milagres, atenha nosso quebrantamento e encha nossas vasos com Água          

Viva. Com você, podemos fazer todas as coisas. Além de você, não            
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podemos fazer nada. Senhor, por favor me ajude com esta comissão.           

Sem a sua cura, sou como Davi sem braços ou pior ainda. Com você              

todas as coisas são possíveis. Eu te amo. ” 

Jesus:“ Eu também te amo. Eu sou quem eu digo que sou. Em breve              

será feito para você lá como é aqui no céu.” 

Sonhe mais … 
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