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203 - Bebendo do Copo Dele

Recebida sexta-feira, 20 de maio , 2016

Comunhão

Pai,

Eu preciso de Ti com tudo o que tenho e tudo o que sou. Pai, o Senhor
fez coisas incríveis com minha vida. Você tem sido gentil, gracioso, amoroso,
confiável, fiel e sempre presente. Eu não posso agradecer o suficiente.

Agora estou bebendo do cálice de Jesus. Estou em choque com as
coisas que dizem de mim. Ele enviou ondas de tristeza sobre mim como se
eu tivesse morrido mil mortes lentas. Pai, compartilhei minha vida
abertamente de acordo com Suas instruções.

No começo, eu compartilhei demais e Você gentilmente me guiou de
volta sob Suas asas poderosas. Você me avisou para manter meus olhos
fixos em Você porque os homens usam as informações tanto para o bem
quanto para o mal.

A verdade é uma espada de dois gumes. Devemos apenas responder à
verdade falada sobre nós, como Jesus fez. Não devemos enfrentar o inimigo
em seu campo de batalha, pois eles têm um arsenal de armas voltado para a
destruição. Em vez disso, fixe seus olhos Nele e em todas as coisas boas,
amáveis   e frutíferas. Estas são palavras de conselho quando desejo me
defender contra falsas acusações.

Pai, por favor, exponha os esquemas do inimigo. Tenho poucos amigos
íntimos. Obrigado por enviar estes. Eu compartilhei minha vida com eles.
Eles foram enviados por Você para que possamos orar juntos e crer em Seus
benditos milagres.

Pai, se há mais coisas em que eu preciso de arrependimento, então,
por favor, revele isso para mim. Fiquei com raiva e depois sofri com os
e-mails que foram enviados. Então as acusações logo se seguiram.

Senhor, o Senhor me revelou por que a casa em que esses sonhos
estavam não deveria permanecer como uma cobertura sobre eles. Você me
mostrou evidências de coisas ditas sobre mim em segredo. Você
sistematicamente expôs os movimentos do inimigo até o dia em que me fez
enfrentar o problema.
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Você me mostrou por que nunca vimos os milagres de cura, os
milagres de libertação e o rompimento das cadeias do oposto dos frutos do
espírito. Foi dolorosamente difícil de resolver, pois o evitei várias vezes ao
longo dos anos.

Você começou a me empurrar para fora da tampa enquanto a
estrutura estava desmoronando. Presenciei todos os tipos de ataques
inimigos lá, mas permaneci separado, impotente, observando o que não
controlava.

Você me fez descer do barco pela primeira vez no memorial da minha
mãe, quando revelei os sonhos, os milagres e os livros para a família e
amigos. Alguns membros da minha família não reagiram bem aos sonhos e
ficaram distantes de mim, do meu marido e dos filhos. Eles estavam felizes
com meu casamento, mas não estavam nada felizes com o milagre de
minhas visitas ao Senhor.

Então, apenas sete meses depois, Você disse: “Agora é a hora”.
Então você me fez colocar algo em um dos sonhos, sabendo que isso exporia
a pessoa que você me mostrou fazendo coisas com o coração errado e com
as intenções erradas.

Então eu testemunhei que coisas malditas pensavam de mim quando,
Senhor, Tu me avisou sobre isso quando eu estava preocupado em revelar
meu casamento.

Você me disse: “À medida que sua família abraçou seu casamento e
amaldiçoou seu ministério, seu ministério abraçará seus sonhos e dons e
amaldiçoará seu casamento.

“Isso Eu permiti porque sua corrida está quase terminando, Erin.
Muitos correrão a parte final da corrida, sua corrida, com palavras de
encorajamento e com o coração de gratidão, mas muitos estarão atrás de
você sussurrando 'você pegou o caminho errado, Erin' e 'Você deixou
as pessoas com raiva; volte para consertar isso'.

“Mesmo assim, fixe seus olhos em Mim. No final de sua corrida, e até
mesmo no lugar que preparei para você no Céu, haverá uma grande festa
com muita alegria, então não se preocupe com a ralé.

“Eles (a ralé) preferem que você continue doente, ferido, pobre e sem
esperança, pois não acreditam nas próprias orações por milagres que
fizeram por você desde o início.

“Aqui, eu ouvi suas orações. Eu respondi a seus gritos. Fiz isso, pois
abençoei vocês e respondi, pois quando dois ou mais se reunirem em Meu
Nome, aí estou Eu com eles. Erin, não se preocupe.”
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Então, Pai, agarrei-me a estas Palavras durante esta tempestade
horrível. Tudo o que Você disse que aconteceria aconteceu exatamente como
Você disse que aconteceria. Muito poucos permanecem agora. Percebo agora
que tinha poucos amigos fiéis. Talvez você devesse ter me mantido no
deserto; sozinha, ferida e, eventualmente, meus filhos tirados de mim por
falta de provisões.

Pai, me perdoe; no meu coração, eu sei que esse pensamento veio do
inimigo, pois eu só tenho que ver a alegria dos meus filhos, o amor dos
amigos íntimos e da família e o som dos pássaros e do riacho fora da janela
da minha sala devocional para saber que você é bom , Pai.

Você respondeu às minhas orações e abençoou a mim e a meus filhos.
Embora eu não tenha visto todos os milagres que Você planejou, sei que
eles estão vindo atrás de todos nós. Obrigado por nos dar esperança e até
mesmo uma pequena porção do que espera por todos aqueles que Te amam.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou com minhas roupas de corrida novamente. Estou no mesmo
lugar que estava quando estive aqui pela última vez. Na minha frente, vi
uma floresta verde. Ao meu lado, ao longo do caminho, havia cinzas,
gravetos, arbustos de espinheiros e pequenas manchas de arbustos
espinhosos.

Enquanto olhava para a frente alguns metros, pude ver pequenas
folhas de grama verde brotando das cinzas em direção ao sol. Eu me virei
para olhar para trás e lá estavam os restos carbonizados das coisas
anteriores. Parecia que uma parede de fogo e vento varreu todo o lugar. Era
inabitável. Eu conhecia essa parte da corrida.

Eu: “Senhor, por que permitir isso? Estou sendo chamado de pessoa
responsável por incendiar isso.”

Eu ouvi a voz de Deus.

Deus: "Erin, o que está à sua frente?"

Eu me virei para ver a luz vindo do caminho à minha frente.

Eu: “Sim, Pai, vou continuar na minha corrida.”

Eu me virei e comecei a correr nesta estrada. Enquanto corria por essa
estrada menos movimentada, me esquivei das pedras, quebrei gravetos e
raspei um pouco as pernas dos escombros. Mas foi fantástico. Corri e louvei
a Deus ao mesmo tempo.
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A floresta estava se tornando densa e bonita novamente. Eu vi prados,
flores e vida abundante no crescimento além do fogo e seus efeitos. O ar
estava claro e cheio de vida. Foi maravilhoso!

A estrada serpenteava um pouco e então pude ver as árvores
formando um arco em uma clareira iluminada pelo sol. O caminho pareceu
me levar da floresta para a clareira cheia de luz da campina. Fiquei com
sede. Sorri porque o Senhor sabia de antemão de minha necessidade.

Na minha frente havia uma placa apontando para a direita. A princípio,
dizia: “Água?”

Em seguida, mudou para: “Água”

À medida que me aproximei, mudou para: “Água!”

Quando me aproximei, a placa tremeu. Eu ri.

Eu: “Obrigado, padre. Sim, Eu estou com sede!”

Comecei a correr pela estrada na direção dos sinais. Havia um sinal
fisicamente, mas muitos sinais reforçando o único sinal. Sorri com a infinita
sabedoria de Deus. Mais à frente, ao longe, vi uma enorme árvore frutífera
com bons frutos.

Ao me aproximar da árvore, vi o lindo rio e Jesus esperando por mim
na margem. Seus braços estavam abertos e eu corri até ele. Coloquei minha
cabeça em seu peito e chorei.

Jesus: “Eu sei que foram dias difíceis para você, Erin. Venha, você está com
sede.”

Ele sorriu e caminhou até o lindo rio. Ele fez um gesto para que eu me
ajoelhasse ao lado dele. Ele alcançou a água com as mãos em concha e me
ofereceu um gole. Eu sorri.
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Ele ergueu a mão e despejou água na minha boca. Eu bebi e bebi.

Jesus: “O que acha?”

Eu: “Maravilhoso, obrigado.”

Jesus se abaixou, pegou outro copo d'água e me deu.

Ele sorriu.

Jesus: “O que acha?”

Eu: Fiquei um pouco perplexa com a pergunta repetida. “Água maravilhosa!”

Jesus se abaixou e pegou outro copo com as mãos e o ofereceu para
mim. Mais uma vez, bebi de bom grado de Suas mãos.

Jesus: “Como é beber do meu cálice?”

Eu estava rindo quando finalmente entendi o que Ele estava dizendo.
Então minha risada se transformou em tristeza e comecei a chorar.

Eu: “Senhor, não gosto do Teu cálice da aflição. Posso apenas tomar um gole
d'água e esquecer todas as coisas do sofrimento, se você não se importa?"

Ele estava sorrindo.

Jesus: “Espere, Erin, você se ofereceu para fazer este desvio de corrida.
Você não pode voltar para aquela parte da corrida e mudar de ideia. A vida
não funciona assim. Achei que você tivesse entendido isso.”

Ele sorriu. Ele sabia que eu entendia o que ele estava dizendo.

Eu: “Eu sei, Senhor, eu simplesmente não gosto disso. Então, tantas
pessoas que eu pensei que eram meus amigos não eram.”

Jesus: “Você precisa de mais um gole do Meu copo?”

Ele começou a colocar as mãos na água.

Eu: “Senhor, o copo que estou bebendo, eu bebo porque tenho sede de mais
de Ti, mas meu coração está triste. Isso sacia minha sede por Você. A água
que você dá refresca, mas há um preço a pagar por isso. Não tenho ideia se,
um dia, sequer sofreria como Você sofreu.

“No entanto, sei que os cristãos em todo o mundo são perseguidos
porque te amam e têm sede de ti. Não importa o que isso envolva, eu me
inscrevi para esta corrida.”

Eu abaixei minha cabeça.

“Eu simplesmente não gosto do que as pessoas dizem sobre mim. Eu
só fiz o que Você me disse para fazer.”
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Jesus: “É porque o processo de obediência pode ser doloroso. Você confia
em Mim. Você viu o seu lugar aqui, mas você se pergunta o que precisará
suportar por Minha causa, correto?"

Eu: “Sim."

Jesus: “É difícil ver o esquema maior do que Eu tenho preparado para você
porque, agora, você sente como se seu navio tivesse encalhado contra
rochas durante a tempestade e parece que seu barco e sua tripulação estão
sendo atingidos pelo vento mares.

Você vai ficar bem. Isso era necessário. O que aconteceu durante esse
tempo que a afligiu? Aqueles que pularam do barco e disseram palavrões
contra você?"

Eu pensei um momento….

Eu: “Sim, Senhor, senti que dediquei minha vida e a de minha família para
espalhar as boas novas, mas parecia que muito poucas pessoas foram
alcançadas. No início, eu havia perdido toda a esperança de que os sonhos
continuassem quando comecei a enfrentar o inimigo e responder às críticas
severas.

“Foi doloroso de ver. Eu me senti desamparado quando Você me
instruiu a responder apenas como Você fez; a verdade. Você me ensinou que
não há sabedoria em responder a mentiras, pois isso é uma armadilha e
uma armadilha que o inimigo usa. Quando respondo apenas à verdade, sou
liberto. Eu simplesmente não conseguia atender às demandas das pessoas,
mas havia mais nisso e dói.”

Jesus: “Você aprendeu que, mesmo com evidências para apoiar sua
posição, muitos prefeririam que você desaparecesse e entregasse tudo o que
eu te dei para seus propósitos. Erin, eu não os enviei. Eles agem em seu
poder, não de Mim.

“Nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. Essas mesmas
armas concebidas para destruí-lo serão voltadas contra eles. Eu os dei a
você conforme eu os direcionava. Se eles apenas tivessem lido as Palavras,
eles veriam. Não retirei este presente de você e o dei a outra pessoa.

“Eu enviei todos os que são por vocês e aqueles que são contra vocês
não foram enviados por Mim para destruí-los. Eu removi você porque
palavras gentis não foram ditas de você.

“Você não sabia das coisas feitas em segredo. Aqueles que afirmam
ser seus amigos são enganadores. Agora eles se unem e trazem maldições
sobre si mesmos por suas línguas; uma espada de dois gumes.
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“Agora, esqueça suas coisas anteriores; não se demore no passado.”

Ele sorriu e me olhou nos olhos. Seus olhos eram tão lindos!

“Veja, estou fazendo uma coisa nova! Agora ele surge; você não
percebe isso? Estou abrindo caminho no deserto e riachos no deserto. Os
animais Me honram.”

Ele apontou para trás e para a direita. Lá eu vi Seu lindo cavalo branco
comendo algumas frutas na árvore. Só então, eu vi um pequeno potro
branco vindo de trás de Seu cavalo. Eu ri. Era um lindo cavalinho!

Jesus sorriu novamente.

Jesus: “Os chacais e até as corujas”.

Ele então apontou para uma bela raposa ou cachorro de aparência
peluda e alguns cachorrinhos de chacal? Eles eram tão fofos. Então meus
olhos foram para um galho de árvore. Lá eu vi uma coruja e alguns bebês.
Eu sorri. Eles estavam fora à luz do dia olhando para Jesus.

Jesus: “Porque Eu forneço água no deserto e riachos no deserto...”

Então Ele olhou para mim.

“… Para dar de beber ao Meu povo; Meu escolhido!”

Ele sorriu para mim.

Eu: "Senhor, isso é de Isaías 43. Eu reconheço isso."

Jesus: “Pois bem, muito bem. O que está escrito depois disso?”

Eu: “Desculpe, Senhor, vou pesquisar isso.”

Jesus: “Antes de você, saiba disso:

Erin, Eu escolhi você e aqueles com você. O que o ferreiro tem e está
fazendo com você, bem, Eu restaurarei o que o inimigo roubou de você. Não
se preocupe ou tenha medo, pois você é um dos Meus servos e
mensageiros.”

Eu fui para a Bíblia e Isaías 44. Eu tenho lágrimas nos meus olhos. O
Senhor não apenas me encorajou com este capítulo sobre quem eu sou para
Ele e meus amigos, mas quem são meus inimigos e o que Ele fará para
moldá-los.

Eu: “Obrigado, Senhor.”

Jesus: “Você foi mais longe? Há mais nisso. É como um daqueles comerciais
de televisão.”

Ele riu. Eu estava a rir tanto.

7



Eu: “Estou vendo... Ok, então se eu comprar o capítulo Isaías 44, você
agora vai jogar 45 como um bônus?” Nós dois estávamos rindo.

Jesus: “Sim, aja agora e você terá o bônus de um potro do Meu cavalo!”

Eu: “Sério, sério!” Eu pulei das margens do rio. “Estou me inscrevendo!”

Ele se levantou e estava balançando a cabeça rindo, os braços
cruzados em uma posição sobreposta.

Jesus: “Sim, já te disse isso há muito tempo. Venha!"

Ele estendeu a mão para me levar até os cavalos. Embora estivessem
se alimentando, o cavalo e o potro de Jesus instintivamente souberam parar
tudo e caminhar até Jesus.

Começamos a acariciar o cabelo sedoso do cavalo. Percebi que os dois
cheiravam maravilhosamente bem. Eles não cheiravam a estábulo de celeiro.

Eu: “Senhor, eu realmente terei este potro?”

Jesus: “Sim! Erin, vou até mesmo cobrir todos os custos associados.”

Ele estava se referindo aos custos mundanos. Fui até o potro e,
instintivamente, ele se aproximou de mim e se aninhou em meus braços. Eu
me aproximei para abraçá-lo.

Foi bonito; todo branco com tranças de prata em sua crina e cauda
minúsculas. Seus cascos pareciam quase prata polida com metal. Era uma
versão minúscula do cavalo de Jesus; um belo cavalo.

Eu: “Obrigado, Senhor. A pele é como uma pérola branca metálica. É tão
bonito. Eu não posso agradecer o suficiente! Eu me sinto indigno de tal
presente.”

Jesus: “Você pediu isso há muito tempo. Um tesouro para você está
armazenado no céu. Aos que Me alegro, também dou bons presentes.

“Durante as Minhas provações na Terra, concentrei-me em fazer o que
Meu Pai faz. Eu esperei por Ele. Embora Eu tenha pedido este cálice, foi-me
dado que passasse de Mim se fosse a Sua vontade, mas não foi.

“Agora, fique em seu curso, Erin. Você fica surpresa de como esses
cavalos não precisam de ajuda para liderá-los. Isso é porque eles sabem
quem Eu sou em relação a eles. Não vou prejudicá-los como os criei. Eles
são pacíficos aqui e não precisam se preocupar com predadores.”

Eu: “Senhor, o Senhor me ensinou sobre cavalos e liderança uma vez antes.
Não me lembro quando, mas…”

Jesus: “Bem, agora você está lidando com aqueles que falam línguas
desenfreadas. Aquele que faz isso sem liderança, então também engana seu
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coração. Esta é uma doença cardíaca (Tiago 1:26). O coração dirige a
língua, mas a língua engana.

“Você não deve ouvir suas palavras. Erin, não receba isso. Eles não me
conhecem, nem têm prazer em guardar os meus estatutos. Agora me dê seu
jugo.”

Só então, Jesus roçou minhas costas de ombro a ombro. Eu senti um
peso ser retirado de mim.

Eu: “Obrigado, Senhor.”

Jesus: “Lembre-se de comer bons frutos. Não coma o que o mundo oferece.
Uma árvore boa não pode dar frutos ruins e uma árvore ruim não pode dar
frutos bons. Aqueles que operam a partir de um alicerce em ruínas,
participam de comer o fruto do mundo. Agora, como Eu dei a você água para
beber e bons frutos para comer, mantenha seu foco nessas coisas.”

Eu: “Eu tento, Senhor, mas, às vezes, dou uma mordida feia. Nem sempre
sou amoroso, alegre, em paz, paciente, gentil, bom, fiel, gentil ou mantenho
o autocontrole. O Espírito Santo imediatamente me convence quando não
estou e me arrependo. ”

Jesus: Ele sorria e concordava. “Erin, está tudo bem. Não ordenei que você
fosse perfeito em um mundo imperfeito, mas peço uma língua refreada e um
coração reto. Ore por aqueles que o amaldiçoam e perdoam as ofensas
contra você. O amor cobre uma infinidade de pecados.

“Depois de trazer seus inimigos diante de Mim, deixe-os para Mim lidar
com eles. Você não foi enviado em uma missão pacífica aqui, mas estou lhe
pedindo para tirar o pó das sandálias, virar e ir para a próxima cidade
quando a Boa Nova não for recebida. Então deixe-Me lidar com seus
inimigos, entendeu?”

Eu: “Sim, Senhor. É difícil quando não consigo ver Você trabalhando. Eu
quero me justificar ”.

Jesus: Ele estava rindo.

"O que é melhor, você justificando você mesmo ou Me permitir
trabalhar tudo para o bem de todos os lados para a Minha glória?”

Eu: “Eu sei que é melhor para Você lançar luz sobre a verdade. Às vezes é
difícil assistir da água.”

Jesus: “É melhor você olhar para Mim. Se você voltar, ficará tentado a
conversar com aqueles que preferem as coisas como elas eram. Muitos se
inclinam para a fofoca, ciúme, raiva, mentiras e todos os frutos ruins.
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“Na verdade, depois de darem uma mordida, eles desejam mais e
mais. Eles consomem o ódio e se tornam aquilo que digerem. Agora
concentre-se em Mim. Tenho algumas coisas para compartilhar com você.”

Eu: “Senhor, tenho uma pergunta sobre um sonho recente. Adormeci
apenas por um curto período de tempo. Enquanto eu dormia, estava no meu
quintal no verão. Havia um vento forte vindo do sul.

“Uma grande quantidade de sementes de dente-de-leão voou sobre
minha cabeça quando me abaixei para evitá-las. Quando eles passaram por
cima de mim, olhei para ver e então percebi algo ligado a cada um.

“Eu vi mosquitos listrados agarrados às sementes de dente-de-leão!
Eles voaram sobre nossa casa e então desapareceram!”

Jesus: “Então, preste atenção neste exato momento em que você vive.”

Eu olhei em Seus olhos. Eu vi nuvens se movendo rapidamente sobre
o céu azul. Eu vi uma grande tempestade vindo do sul até a Costa Leste da
cidade de Washington DC. Eu vi outro círculo no Golfo do México. Eu vi
fortes tempestades, chuva e um calor recorde.

Ocorriam apagões nas principais cidades. Eu vi uma página do
calendário virar para o dia 1 junho e então, no céu noturno, eu vi um dragão
de cabeça para baixo nas estrelas acima de nós.
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Depois que o furacão atingiu a Costa Leste, vi um avião voando de
leste a oeste no céu. Então, na Costa Oeste, vi um calor e incêndios épicos.
Eu vi um anjo perto de San Diego pegar um canto da Península Baja e
balançá-lo como se fosse um tapete sujo sendo sacudido.

O anjo o pegou e deixou cair três vezes. As pessoas ficaram
apavoradas. Então eu vi a terra descansar por um curto período de tempo e
então vieram problemas do leste e do norte. Então eu vi o rolo do filme nos
olhos de Jesus desaparecer enquanto eu ficava atordoada com o que acabei
de ver.

Eu: “Senhor, a terra está sendo batida. Meus filhos viajam novamente neste
verão. É verão, certo?”

Jesus: “A terra está sendo castigada. A hora é agora. Não tenha medo.
Lembre-se de que o Relógio de Deus se moveria cada vez mais rápido.”

Eu: “Senhor, mas o anel de fogo é meu medidor.”

Jesus: Ele apontou para o peito e sorriu.

“Oh, Eu estava esperando ser seu medidor, não o Anel de Fogo. Você
ainda tem tempo. Lembre-se das palavras que Eu dei a você!”

Eu: “Você quer dizer Salmos 45 ou Salmos 46”.

Ele apoiou o cotovelo nos braços e tocou o queixo como se estivesse
estudando minha pergunta. Então ele sorriu.

Jesus: “Que tal ambos?”

Eu: “Você é engraçado, Senhor. Ok, mas você poderia dar aos meus filhos
uma viagem segura?"

Jesus: “Bem, você está me dando seus filhos ou está cuidando do
bem-estar deles”.

Eu: Eu estava rindo. “Ok, eu irei entregá-los a Você! Eu confio em Ti,
Senhor. ”
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Jesus: “Hmm; há um 'mas' aí.”

Eu: “Sinto muito, mas esperava que eles pudessem ficar aqui comigo neste
verão. Por favor, por favor, por favor."

Jesus: “Eu recebo o seu pedido. Eu vou te fazer uma proposta. Eu vou levar
seus filhos e fazer a Minha vontade com eles e, em troca, Eu vou te dar até
metade do Meu Reino!”

Eu: “Hmm, isso é mais responsabilidade do que sou capaz além de Você. Se
eu não consigo cuidar de adolescentes... ”

Jesus: “Você é capaz. Apenas confie em Mim em todas as coisas.”

Ele se aproximou para me abraçar. Eu o segurei por algum tempo.
Comecei a chorar.

Eu: “Obrigado, Senhor, por tudo o que fazes por mim. Mesmo quando eu
acho que não vou gostar de onde você me levar; sempre acaba sendo muito
melhor do que eu jamais poderia imaginar ou tentar executar por conta
própria.

“Tudo o que você planeja para nós é muito melhor. Pode começar um
pouco devagar e depois nos atingir de repente; o tempo todo Você nos
prepara com antecedência.

“Obrigado também pelo potro. Mal posso esperar para estar aqui com
ela.”

Jesus: Rindo e sorrindo.

“Erin, Eu tenho muitos planos para aqueles que Me amam.”

Eu: “Eu te amo!”

Jesus: “Eu te amo!

O sonho acabou.
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