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132 - Davi vs. Golias

Recebido no domingo, 3 de agosto de 2014

(anteriormente conhecido como Heaven 56)

Comunhão

Querido Pai,

Estou com medo e meu coração está ansioso. Posso até sentir meu
coração palpitar quando começo a perder o fôlego com tudo isso, então, por
favor, me ajude, Senhor. Eu olho em volta para ver o quão longe Você me
levou e enquanto leio as palavras que você falou através de mim que eu
escrevi, eu sei que não são minhas.

Você abençoou minha vida com filhos, amigos e familiares
maravilhosos e usou minha jornada para ajudar outras pessoas. Senhor, o
que eu saio com todos os dias é que eu te conheço mais do que eu jamais
poderia ter imaginado.

Eu me tornei mais próximo de Você do que jamais estaria apenas
frequentando a igreja alguns dias por semana. Sei em meu coração que
Você não me trouxe até aqui apenas para destruir minhas esperanças agora.
Meus filhos O   louvam mais agora e às vezes parecem ter ainda mais fé do
que eu.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou em um jardim verde extremamente exuberante em uma parte
de uma cidade que eu nunca tinha estado antes aqui. Era um belo parque
com uma grande construção circular de pedra e um caminho ao redor. Havia
pessoas e famílias em todos os lugares e eu realmente não entendia tudo,
mas sei que me sentia completamente seguro aqui.

O ar estava perfumado enquanto a vegetação luxuriante da parte
norte do Jardim estava cheia de árvores decíduas de todas as cores. Percebi
que também havia cerejas florescendo enquanto caminhava por lá por algum
tempo.

A luz do sol entrou e refletiu ouro nas folhas e flores. Havia um rio que
corria à minha direita e uma pequena ponte coberta passando por ele. Sorri
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ao perceber que não via mais pessoas nem ouvia mais risos de crianças,
então comecei a buscar o Senhor.

Eu: “Senhor, você está aqui em algum lugar?”

Decidi caminhar pela ponte coberta até o outro lado da margem do rio.
Enquanto estava escuro dentro da ponte quando eu a atravessei, vi Jesus
esperando por mim do outro lado. Corri para seus braços e chorei com
minha bochecha em seu peito. Eu tive um fim de semana em casa sozinho
na cama, sem meus filhos e sem capacidade para fazer nada, então isso foi
tão reconfortante.

Eu: “Ó Senhor, por favor, liberte-nos rapidamente, pois meu coração está
partido e estou com medo. Ainda estou no oceano, caminhando em sua
direção, e agora estou em pânico porque a tempestade está forte e não
tenho certeza se ouvi de Você corretamente. Na realidade, Senhor, eu
realmente não tenho fé agora como eu perdi muito da minha esperança na
quinta-feira (31 de Julho de 2014).”

Ele me puxou para longe de Seu peito e me orientou a olhar em Seus
olhos.

Jesus: “Erin, lembre-se de que sua esperança estava perdida e então você
não tinha fé em sua compreensão de quem eu sou. Eu expliquei que quando
você for libertado, você olhará para trás, para suas provações, e ficará
surpreso. No entanto, agora você está incerto, pois o tempo também é seu
inimigo. Erin, lembra que é Deus quem controla o tempo, certo? Portanto,
você está à mercê de Deus.”

Eu: “Sim, mas também estou à mercê do homem sob os 'seis dragões'.”

Jesus: “Sei que agora parece assim, mas não é o caso. Na semana passada,
suas expectativas eram maiores do que o plano de Deus e você ficou
desapontado e desiludido, para não mencionar desanimado, como
resultado.”

Eu: “Senhor, devo acreditar que Você não me deixaria cair. Em vez disso,
devo acreditar que Você me carregará e irá antes de mim para a batalha.”

Jesus: “Erin, qualquer soldado que se veste para a guerra quando sabe que
vai para uma batalha em que estão em desvantagem numérica de três para
um fica petrificado, então isso é normal. Se você está se preparando para
uma batalha terrena em que o resultado é certamente a sua morte, então
você tem medo.

“Agora você tem dois conjuntos de três inimigos, então vamos chamar
esses inimigos de dragões ou 'seis dragões'. Você está em desvantagem,
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pois está à mercê de um sistema tendencioso e está em guerra com ele.
Agora, se você não pode fazer nada a não ser ficar de pé, então fique de pé.
Venha."

Ele me acompanhou até a margem do rio e vi cinco pedras lisas na
água cristalina, cada uma com cores diferentes.

Jesus: “Erin, você vê essas cinco pedras?”

Eu: “Sim."

Jesus: “Lembre-se de que Davi era extremamente ousado quando menino,
ao revisarmos os eventos em 1 Samuel 17. Os filisteus estavam em uma
colina e Israel em outra, o que significa que havia um vale entre eles.

“Neste vale, Golias descia todos os dias e por quarenta dias ele
zombou de Israel. Ele os provocou com gritos e grande clamor. Golias era
um homem de grande estatura e muito arrogante e tinha motivos para
confiar apenas em seu tamanho e armadura.”

Jesus estava falando como se Ele realmente tivesse estado lá para
testemunhar e eu sabia que Ele tinha estado. Ele fez um desenho incrível
para mim enquanto continuava a falar.

Jesus: “Ora, quando Saulo ouviu o clamor de Golias, eles ficaram
desanimados e com medo. Agora, tente agora imaginar Davi vindo para Saul
depois que ele estava indo e voltando do pastor de ovelhas para levar
comida e provisões para seus irmãos e para trazer relatos da batalha a seu
pai Jessé.

“Davi ouviu murmúrios de medo vindos dos israelitas e ouviu a
comissão e as recompensas dadas a qualquer homem que derrubasse
Golias. Na verdade, o prêmio por isso foi grande.

“Davi indagou sobre tudo isso com seus irmãos e eles zombaram dele
em troca. Para desencorajar Davi, os seus irmãos até o acusaram de ser
mau. Sua própria família então o acusou e o lembrou de sua posição inferior
como pastor. Agora, qualquer menino normal teria simplesmente se
encolhido e voltado a cuidar das ovelhas.

“Em vez disso, Davi fez uma declaração ousada com voz confiante e
declarou a todos os soldados ali: 'Quem é este filisteu incircunciso que
desafia e insulta os exércitos do Deus vivo?'

“Saul ouviu isso de outras pessoas e, estando curioso, mandou chamar
Davi para ir até ele. Quando Davi se encontrou com Saul, ele corajosamente
declarou que lutaria contra o próprio Golias apenas para que Saul lembrasse
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a Davi que ele era apenas um menino e que Golias fora um guerreiro desde
a juventude.

“Em vez de recuar, Davi corajosamente declarou suas credenciais de
lutar contra um leão e um urso, e até mesmo de resgatar um cordeiro. Davi
então, pela fé e por Deus brotando nele, declarou: 'O Senhor que me livrou
das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste Golias (filisteu).'

“Saul percebeu que possivelmente era Deus trabalhando aqui, mas
ainda estava indiferente e teve muitas dúvidas quando abençoou Davi: 'Vai,
e que o Senhor esteja com você.' Saul então tentou vestir Davi com suas
vestes para seguir o protocolo normal para soldados, mas Davi se sentiu
atolado pelo peso desta capa.

“Veja, Erin, Deus é a armadura de David, não a armadura convencional
do mundo. Davi não estava familiarizado com essas armas e armaduras,
pois não foram testadas por ele, então ele não se sentiu confortável com a
abordagem de Saul. No entanto, David se sentia confortável com o que sabia
e com o que havia testado e praticado.

“Em vez disso, Davi carregou seu bastão ou cajado e escolheu cinco
pedras lisas no riacho, colocou-as em sua bolsa e estava com a funda na
mão quando foi ao encontro de Golias. Quando Golias viu isso, ele primeiro
riu, depois se sentiu insultado e começou a amaldiçoar Davi. Agora, qualquer
'homem' normal teria visto isso e ficaria tremendo de medo quando Golias
dissesse a Davi que ele basicamente o separaria e alimentaria animais com
sua carne.

“Em vez disso, Davi cresceu enquanto o Deus dentro dele crescia. Davi
então falou em voz alta enquanto toda a área e ambos os lados ouviam:
'Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou até
você em nome do Senhor dos Exércitos e do Deus de Israel, que você tem
insultado. Hoje, o Senhor certamente o entregará em minhas mãos e eu o
derrubarei e removerei sua cabeça.'

“Então ele passou a declarar que a batalha é do Senhor e que Ele o
entregará em nossas mãos. Davi trouxe cinco pedras, mas apenas uma
pedra foi necessária, pois ela cravou na cabeça de Golias e ele caiu. Na
verdade, Golias havia caído de cara no chão.

“Davi, um mero menino, cortou a cabeça de Golias e o inimigo fugiu
ao vê-lo. Embora os exércitos adversários tenham fugido, eles foram
caçados por Israel, seus acampamentos foram saqueados e a vitória foi
deles.”

Jesus então apontou para as cinco pedras no rio.
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Jesus: “Erin, pegue suas pedras, mas só uma pedra será necessária para
derrubar o seu gigante, pois esta batalha é do Senhor. Lembre-se de volta
ao tribunal na quinta-feira que havia um cartaz que foi colocado ainda mais
alto do que o cartaz dos 'seis dragões'.

“Agora, quando você se apresentar carregando essas cinco pedras, e
assim como Davi experimentou, haverá risos, zombarias, xingamentos e
ameaças. No entanto, assim como Davi conhecia a Deus e confiava nele para
assumir sua causa, você deve permitir que Deus trabalhe.

“Davi era ousado e com fé ousada, então, como ele, você está agora
no vale, neste deserto, entre duas montanhas e está prestes a enfrentar o
seu adversário. Também como David, você não deve se preocupar, Erin, pois
esta batalha é de Deus!"

Eu: “Sim, Senhor, mas estou com medo e quando estou com medo, sinto
falta e penso: 'E se eu perdi algo que você me disse? E se eu tiver ouvido
errado? ' Isso então me congela e eu não posso me mover porque estou
tomada pelo medo. Lembro-me continuamente de Isaías 12:2-3,
'Certamente Deus é a minha salvação; Eu vou confiar e não ter medo. O
Senhor é minha força e minha canção; Ele se tornou a minha salvação.'”

Jesus:“ Como é a sua música? Qual é o resto dessa Escritura?”

Eu: “Com alegria, Você tirará água das fontes da salvação.”

Jesus: “Então bebe a água do poço, Erin, bebe como eu estou aqui contigo!
Eu estou indo antes de você nesta batalha. Sei que é difícil, mas sei que não
confio na sua fé para ter sucesso nesta batalha. Portanto, confiarei na fé do
seu amigo, bem como na de seus filhos”.

Eu: Chorando. “Senhor, me perdoe, mas a menos que você construa minha
casa, eu não tenho nenhuma. Estou com dor, estou com medo e agora nem
estou trabalhando. Em vez disso, agora estou contando com advogados para
lutar e estou enfrentando um sistema injusto. Para piorar as coisas, estou
sob o teto do meu empregador e não tenho certeza para onde vou ou
quando!

“Sei onde gostaria de estar, sonhei com isso e me apego às tuas
promessas, mas parecem distantes. Continuo a fazer as malas e a fazer tudo
o que preciso para preparar a minha casa, mas, no final das contas, estou à
Sua mercê e sob os Seus cuidados. Senhor, durante este tornado, sinto
como se estivesse preso entre a casa e o porão de tempestade lá fora.
Ajuda!"
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Jesus: “Erin, estou feliz que você tenha esclarecido isso, pois o primeiro
passo para enfrentar o seu gigante é liberar uma armadura que é pesada.
Esta armadura não cabe em você e o deixa pesado. Esses são os seus
cuidados e preocupações, então, aqui, dê-Me esta armadura e vamos tirar
isso de você.

“Agora venha e deixe-Me cobri-lo como eu o fiz. Deixe-Me ser o seu
escudo e broquel e colocar a armadura da Minha Palavra. A armadura do
mundo fará com que você não possa lutar contra o gigante. Agora, estou
feliz que você tenha sido honesto Comigo.”

Eu: “Perdoe-me, Senhor, porque estive em uma batalha tão longa e estou
ferido por ela. Quase tudo o que tínhamos, perdemos nessas batalhas
anteriores. Desde então, estive na escravidão por causa disso. Agora estou
ferido e mal posso enfrentar meu inimigo e preciso da Sua ajuda.

“Por favor, Senhor, faça algo tão milagroso que eu serei libertado,
junto com meus filhos, em um instante. Cura-nos e livra-nos para que nunca
mais duvide e para sempre testificarei dos Teus milagres e do amor divino.

“Senhor, verdade seja dita, mesmo que Você não faça as coisas na
ordem ou da maneira que eu esperava, ainda testificarei de Sua grandeza
para todo o sempre. Amo-Te, Senhor, e me chamas de amigo. Não entendo
os teus caminhos, mas sei que és um mistério divino e glorioso.

“Se você me disser para pegar aquelas cinco pedras e que uma delas
derrubará o gigante, então farei o que você diz. Senhor, não tenho nada a
perder, exceto a mim mesmo e mesmo assim isso é Teu.”

Jesus: “Sim, Erin, tu és minha e quando passares pelas águas eu estarei
contigo e quando passares pelos rios eles não te varrerão (Isaías 43:2).
Quando você andar através do fogo, você não será queimado e as chamas
não irão machucá-lo, pois eu sou o Senhor.”

Eu estava em lágrimas e, enquanto Ele falava isso, olhei em Seus
olhos e tive uma visão quando estava enfrentando meu momento mais
sombrio. Meus filhos eram muito pequenos quando denunciei corajosamente
meu inimigo à polícia. Depois disso, e devido às suas mentiras, todos foram
contra mim, exceto aqueles que testemunharam o que realmente aconteceu.

Logo, eu estava sem dinheiro, minha reputação se foi e eu estava
sendo injustamente acusado até mesmo por minha família da igreja. Toda
esperança foi perdida, pois parecia que até mesmo Deus estava contra mim.
No entanto, eu ainda defendia meus filhos. Eu tomei uma posição.
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À noite, eu tinha tanto medo de ficar vigiando minha casa. Orei e
quase não dormi, pois a lei na qual eu confiava certamente não era tão forte
quanto o Senhor em nossa defesa. Uma noite, enquanto eu dormia e estava
no meu ponto mais baixo, Deus me deu um sonho.

Nesse sonho, uma barragem havia se rompido e a água agora
transbordava das margens do rio. A água estava forte e agora era tarde da
noite. Meus filhos e eu ficamos presos em um banco de areia quando a água
começou a passar por cima de nós. Fiquei apavorado e clamei por Deus.

Então Ele apareceu e, um por um, levou meus filhos direto através das
águas turbulentas para o outro lado. Depois que Ele reuniu todos nós,
caminhamos juntos por um longo tempo até que Ele finalmente nos levou a
um campo tranquilo nas árvores perto da água.

Ao ver toda a cena desse sonho se desenrolar nos olhos de Jesus,
comecei a chorar.

Jesus: “Erin, ainda estou caminhando com você e seus filhos e estamos
quase lá. Ninguém vai te machucar e você estará seguro. Ainda sou o
mesmo ontem, hoje e amanhã e não vou mudar porque estou firme no
amor. Os ímpios não prosperarão, pois Deus conhece todas as coisas feitas
em segredo. Deixe-me levar o seu jugo de aflição.”

Estendi a mão e o abracei. Eu então caí no rio e alcancei as cinco
pedras. Eu voltei e entreguei todas as cinco pedras para Jesus.

Eu: “Senhor, por favor, abençoe essas cinco pedras.”

Jesus: “'O Senhor te abençoe, Erin; essa bondade é maior do que a que
você Me mostrou antes.' (Rute 3:10)”

Eu: “Senhor, Tu és o meu libertador e Tu és o meu Parente Redentor. Por
favor, Senhor, pleiteie minha causa e jogue essas pedras por mim, pois Você
deve ir antes de mim e nos levar para Casa. Senhor, a batalha é sua e eu
dou tudo a você!”

Jesus: “Muito bem, Erin, eu te amo. Então, isso é feito porque Eu sou quem
digo que Eu sou.”

Ele abençoou as pedras e as devolveu para mim.

O sonho acabou.

7


