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Jesus e Humildade da Humilhação 
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Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigado por tudo o que              

temos. Eu te amo. Não importa o que aconteça, eu te amo! Desde que eu               

vim a conhecê-lo nas profundezas do meu desespero, não posso imaginar           

viver uma vida aqui sem você. 

Pai, minha cabeça dói hoje. Meu pescoço dói tanto que meu estômago            

está doente. Eu vejo o especialista em cérebro em apenas alguns dias e             

estou com medo. Eu abri o arquivo em meus filmes e posso ver a área               

infectada em comparação com a outra metade saudável do meu cérebro.           

Estou assustado. 

Pai, eu não quero cirurgia. Por favor, deixe-nos ser capazes de ir ao lugar              

de nossos corações, assim como você nos prometeu anteriormente. Eu          

anseio pelos cheiros e pelo ar bonito. Eu anseio ver tudo pela última vez,              

para o caso de não conseguir mais enxergar. 

Oh Pai, percebo que estou parecendo um bebê agora, então, por favor,            

me perdoe. Você é um grande mistério para mim, então talvez seja assim             

que você vai me curar. Talvez este seja o lugar onde meus filhos devem              

florescer, assim como você também prometeu. Eu não sei. 

Eu sinto como se tivesse feito tudo da maneira que você me instruiu a              

fazer. Nós esperamos em Você e continuamos a viver nossas vidas o mais             

normal possível, especialmente porque sabemos que você tem um plano          

maior do que a nossa imaginação. 

Sempre que eu te pergunto: 'Como isso pode ser possível?', Você           

pacientemente me lembra que Você é nosso Pai e o Rei que possui o gado               

em milhares de colinas. Desde que você é nosso criador, você tem            

controle total sobre o curso de tudo isso. Sem você, não há esperança.             

Além de você, só há morte. 

Senhor, minha vida e as vidas de meus filhos, familiares e amigos estão             

todos em suas mãos hoje e todos os dias. Não precisamos de um milagre,              

mas de vários milagres. Se fosse apenas eu e meu marido, poderíamos            

gerenciar, mas as portas também são fechadas para nossos filhos,          

especialmente nossos filhos. 

Quando eu era a idade de meus filhos, já estava planejando meu futuro             

com grande entusiasmo. Enquanto nós encorajamos todos a ir adiante          

1 

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-286/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-286/


com a vida, pois não sabemos ao certo quando tudo isso acontecerá, cada             

um diz a mesma coisa ... 'O Senhor está nos fazendo esperar como Ele te               

espera. ' 

O que posso dizer a eles em resposta, especialmente porque sei que isso é              

verdade, pelo menos com base em nossas atuais circunstâncias? Enquanto          

uma vida com você se rendeu à sua vontade é uma vida emocionante,             

agora eu entendo como foi difícil para os israelitas no deserto esperar            

pacientemente por você. 

Não foi há muito tempo que eu iria zombar da impaciência dos israelitas.             

Afinal, eles tinham visto Deus dividindo o Mar Vermelho. Eles tinham visto            

Deus libertá-los do aperto do inimigo e da morte certa. Ele criou um pilar              

de luz durante a noite e uma nuvem durante o dia. Como eles poderiam              

não acreditar e confiar nEle plenamente? 

Bem, agora posso dizer que entendo o porquê. Temos experimentado          

tantos eventos milagrosos pelas mãos de Deus, assim como Ele prometeu,           

mas aqui estou me perguntando se ouvi falar Dele corretamente. Mesmo           

que Ele então envie sinais para confirmar Suas Palavras, junto com um            

dom de viver para me mostrar que Ele está comigo, eu ainda estou com              

medo. 

Hoje de manhã, havia uma marmita esperando que eu trouxesse          

amendoins. O carinha veio me cumprimentar e me permitiu acariciá-lo          

enquanto ele comia. Toda vez que um caminhão de construção passava,           

ele corria para debaixo do convés antes de voltar. 

Ele ficou bem ao lado da minha perna, usando-a para escondê-lo da vista             

e para protegê-lo do perigo. Apesar disso, eu ainda podia encher seu            

pequeno tremor de corpo e seu coração batendo. Eu disse a ele que, se              

ele ficar em nossa propriedade, ele estaria seguro, mas, lá embaixo, ele            

ficará preso. Ele olhou para mim quase como se pudesse entender o que             

eu estava dizendo. 

Ele então se levantou em suas patas traseiras para dar uma olhada            

melhor. Eu assegurei que ele ficaria bem. Oh Pai, eu sou aquela pequena             

marmota. Por favor, me perdoe pela minha ansiedade. Acreditar em suas           

promessas me dá esperança e um futuro. Acreditar que sou louco só me             

dá medo, um medo que eu conheço só vem do inimigo. 

Pai, a escola começa para nossas meninas em cerca de 50 dias ou mais.              

Como tudo isso vai acontecer? Enquanto isso é simplesmente impossível          

na minha mente humana, nada é impossível para você. Oh Pai, todas as             

nossas esperanças estão em você e só em você. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava bem ali na minha frente. Ele estava sorrindo para mim com             

um amor que nunca poderia ser quantificado ou adequadamente descrito. 
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Jesus: “Se eu me preocupo com sua pequena marmota, quanto mais me            

importo com você? Eu te amo. Por favor, confie em mim, Erin. Você não              

tem nada a perder aqui. Como eu tenho você, seu marido, filhos e amigos,              

por que se preocupar com o amanhã? Eu conheço suas necessidades antes            

que você pergunte. Eu já deixei você cair? ” 

Eu:“ Não, Senhor. No entanto, quando eu agi por conta própria, fui            

humilhado ”. 

Jesus:“ Então este é o começo de ser humilhado, já que você não pode ter               

um sem o outro. Este é também o começo da sabedoria para você. Ele              

sorriu. 

Eu: “Enquanto eu nunca iria querer repetir isso, a minha humilhação           

severa é o que me levou aqui em primeiro lugar. Também me levou a              

mais conhecimento de Você e Seus caminhos. Eu fui trazido muito baixo            

por meus próprios desejos egoístas. Eu acho que isso levou à sabedoria. ” 

Jesus:“ Sim, Erin, mas mais do que isso. Outros também adquiriram           

conhecimento de suas experiências. Agora eu não vou deixar você cair. Eu            

estou dentro dos seus portões e você não cairá. Eu te ajudarei no romper              

do dia. Estou satisfeito com a sua entrega a Mim e aos Meus propósitos.              

Desde que você me ama e sua esperança está em mim, eu não vou              

atrasar. 

“Eu farei tudo o que prometi. Seus momentos de descanso e reflexão            

estão chegando ao fim, pois vou fazer algo em seus dias que você não              

acreditaria, mesmo que lhe dissessem. E não, Erin, isso não está se            

referindo desgraça e destruição, entendeu? Agora, aproveite o seu dia          

como a alegria está esperando por você. Você é amado, Erin! ”Ele me             

abraçou. 

Sonhe mais… 
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