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219 - Jesus, Visão dele ou
Imaginação pessoal

Recebida Quinta-feira, 27 de outubro de 2016

Agradeço muito hoje por todos vocês, minha família e, claro, Jesus!
Todos os dias, eu me belisco porque não consigo acreditar o quanto minha
vida mudou em apenas alguns anos.

Nos últimos 60 dias, enfrentamos problemas de todo tipo contra nossa
casa. Chegou a um ponto onde é quase cômico e eu acordo e digo: "Tudo
bem, Senhor, o que está vindo contra nós hoje?" Sim, de alguma forma,
todos esses problemas me ajudaram a refletir sobre diferentes partes da
minha caminhada, realmente corrida, com o Senhor.

Parte 1: A corrida - sustento e resistência

Eu costumava suportar ataques antes de escrever meus sonhos e
visões. Eles vieram porque eu estava correndo para Deus. Queria conhecer
Jesus de forma mais profunda e o busquei. No começo, o inimigo estava
fazendo tudo ao seu alcance para me afastar de Jesus.

Então, por que isso foi permitido por Deus? Simples! Deus queria ver
até onde eu estava disposto a ir, realmente a distância total, neste caminho
difícil. Este começo foi para ver qual era a minha capacidade de corrida de
resistência. Depois de continuar minha corrida, e como não importava o que
o inimigo tentasse me impedir de ir até Ele, o inimigo começou um método
diferente de ataque.

Parte 2: Os desvios - distrações e curvas desanimadoras

Depois de provar a Deus que estava disposto a continuar nesta
corrida, me deparei com porções ainda mais difíceis do caminho. Isso
significava que eu tinha que confiar e obedecer a Deus mesmo sem saber
para onde Ele estava me levando na corrida.

O inimigo tentava de tudo para me distrair e a lista era longa. Havia
minha lesão, as batalhas com o inimigo, batalhas judiciais, sustos do câncer,
brigas internas com colegas de trabalho, família e amigos, problemas com
meus filhos, mudanças de longa distância, acusações, mentiras, difamação
pessoal, a morte de minha mãe e tanta perda.
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Esta parte da jornada me envolveu correr todos os dias em um bom
caminho. Então, do nada, algo ainda pior do que o último dia surgiria e eu
teria que seguir uma direção diferente baseada completamente nas direções
de Deus. Foi tudo uma série da corrida que chamo de “Corrida às Cegas”.

Esta parte do tempo em que aprendi a ouvir Deus dizer: “Não, Erin,
este é o Caminho, ande assim! ' (Isaías 30:21, Salmos 32:8 e João 14:6)
Eu estava enfrentando problemas intransponíveis e todo tipo de tática e
armamento estava sendo usado contra mim pelo ferreiro.

Eu estava realmente começando a me perguntar se eu era mesmo
digno do Chamado de Deus. Essa parte foi tão dolorosa que me encheu de
lágrimas. No entanto, isso também me encheu de uma apreciação ainda
mais profunda de Deus. Continuando minha corrida, Deus começou a confiar
em mim ainda mais. No entanto, o inimigo então começou a vir até mim
com um método diferente de ataque ...

Parte 3: O Fim - Grandes Recompensas com Deus

Eu tinha feito tudo o que Deus havia exigido de mim... ou assim
pensei! Eu mantive meu curso. Eu permaneci focado em Jesus mesmo
quando vi problemas indescritíveis chegando. Os sonhos e visões que o
Senhor me deu tornaram-se incrivelmente detalhados, fazendo o que eu
tinha no início parecer quase como um desenho animado em comparação.

Pelo lado bom, e contra todos os ataques, quando Ele me deu o
milagre de sonhos e visões mais claras, Ele também curou milagrosamente
minha visão ao mesmo tempo! Isso é realmente notável, pois eu nem
mesmo pedi isso, mas Deus sabia do que eu precisava antes mesmo de
pedir.

Achei que, com o lançamento deste novo site, o Nest, e nosso anúncio
do meu casamento recente, finalmente tudo ficaria perfeito e eu poderia
pular o caminho na minha extensão final de minha corrida. Ok… ”NÃO” !!
Não há como pular aqui, pelo menos ainda não.

Então eu fiz a Jesus algumas perguntas difíceis: “Senhor, nós somos
recém-casados   aqui, então podemos apenas ter um tempo de união, além
de todos esses problemas? Poderíamos ter pelo menos um pouco de alegria
antes dos tempos difíceis? Senhor? Senhor, você está aí? Estamos muito
velhos para tudo isso. Olá, amigos do site, fale aqui!”

Sorrisos.

Depois do meu 'discurso retórico', o Senhor me deu uma visão de uma
tábua de cortar e me lembrou de quando eu estava em uma classe de
marcenaria da 8ª série por meio de uma visão / relembrança. Agora, para os
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madeireiros experientes, tenho certeza de que existem maneiras melhores
de fazer tábuas de cortar de nogueira, mas veja bem, é assim que o Senhor
me mostrou o que tínhamos feito em minha experiência pessoal na 8ª série.

Ao fazer nossas tábuas de corte, usamos várias camadas de madeira
com furos. Cada tira de madeira tinha três orifícios. Havia um total de cerca
de quinze tiras de madeira, cada uma com cerca de 2,5 cm de espessura. Os
tarugos de dezoito polegadas foram usados   para enfiar a madeira. A cola foi
usada entre cada tira de madeira.

Em seguida, esses maciços morsas montados em mesa foram usados
  para reforçar a aderência da madeira. Embora isso seja de anos atrás, ainda
me lembro que isso levou pelo menos três dias, pois não tínhamos nenhuma
cola de madeira de secagem rápida disponível.

Quando a professora da oficina tinha certeza de que a madeira estava
aderida e que a cola havia secado, pegamos os blocos de madeira e
passamos por uma plaina para garantir que os blocos estavam encanados e
uniformes. Em seguida, cortamos os pinos para torná-los nivelados com os
blocos.

Em seguida, passamos vários dias lixando a superfície. Depois disso,
os blocos foram finalizados com um revestimento ceroso para realçar o
brilho da madeira. Alguns foram envernizados e outros encerados.

Após esta visão/recordação da memória, o Senhor então me pediu
para pesquisar o significado de 'laminação'. Então, foi isso que eu descobri:

Laminação é a técnica de fabricação de um material em múltiplas
camadas para que o material compósito obtenha maior resistência,
estabilidade, isolamento acústico, aparência ou outras propriedades com o
uso de materiais diferentes. Um laminado é um objeto permanentemente
montado por calor (semelhante aos nossos testes), pressão (semelhante ao
mundo), soldagem (semelhante às ferramentas do ferreiro) e/ou adesivos
(semelhante a 'Força de união de Deus'!).

Depois de anotar isso, fui trazido inesperadamente à Sua presença
para uma rápida conversa e lição sobre o que Ele acabara de me mostrar:

Jesus: “Erin, ouvi seus choros. Ao colar algo, ele não cola imediatamente,
certo? Em vez disso, precisa de tempo para se vincular e, só então, se torna
uma adesão permanente, capaz de enfrentar todos os tipos de situações.

“Essa visão da tábua de cortar e do processo usado é semelhante à de
sua casa. Atravessando todos esses pedaços de madeira estão o Pai, o Filho
e o Conselheiro que enviei, o Espírito Santo.
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“O vínculo é o tempo entre a união de sua família. Agora criei o
'Vínculo' e a 'Adesão'. Aquilo que está 'unido' por mim não pode ser
separado. Existe um processo. Eu não te levei tão longe em sua corrida para
agora estabelecer um caminho que não leva a lugar nenhum.”

Eu: “Você é brilhante, Senhor. Eu precisava desse incentivo, pois parece que
os ataques ocorrem agora, logo depois que escrevo minhas visões e sonhos.
Por que você está permitindo isso?”

Jesus: “Erin, você está experimentando o que é comum ao homem, mas
ainda mais para você agora que você voltou a atenção do inimigo para o que
estou revelando. Graças a mim, você mantém o interesse do inimigo.

“O tempo está passando, o tempo está passando e o inimigo viu a
escrita na parede. Embora você seja odiado e atacado, também envio ajuda
com antecedência. Antes que você grite, eu respondo e você sabe que eu
sou Deus.

“Agora, esta é a parte da corrida em que o inimigo tenta puxar você da
linha de chegada. O inimigo irá chamá-lo de volta para onde você era um
prisioneiro e escravo. Ele ilumina suas velhas pontes ou desperta seu
passado. Ele grita para você fazer com que você pare no meio do caminho.
Ele clama para desanimá-lo.

“Agora, o que eu mostrei a você recentemente? O que você
aprendeu?"

Eu: “Foi horrível e estou com muita raiva de mim mesma. Você me deu a
mesma visão três vezes neste último fim de semana. No entanto, eram
visões curtas e eu não tinha certeza se era uma visão de Você ou meus
medos emprestando-se à minha imaginação.”

Jesus: “Então, o que foi?”

Eu: “Foi uma visão sua, mas não consegui ver porque as circunstâncias não
eram típicas de uma visão. Foi um aviso seu que perdi e paguei caro por
isso. Bem, pagamos caro porque não agi de acordo com o que Você me
mostrou. Foi uma semana terrível de preocupação sem fim à vista.”

Jesus: “Nesta extensão da vossa corrida, dou-vos ainda mais. Isso significa
que estou chamando você para um serviço ainda maior. Agora, designei
vigias para suas paredes. Também lhe concederei aumento, mas você deve
compreender que, como outros antes de você, nem sempre haverá situações
em que você terá papel e caneta em mãos.

“Haverá momentos em que direi a você: 'Vá aqui, vá lá, sim, não,
agora não' e ainda mais, mas é quando você deve confiar totalmente em
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Mim quando eu enviar sinais como este. Agora vou livrá-lo desse problema,
mas permiti que isso fosse uma lição para instruí-lo nos caminhos que você
deve seguir.

“Seus inimigos restantes são instituições. Eles não têm coração, pulso
e base construída em Deus, então você deve permitir que Eu os governe e
vire a mesa.”

Ele sorriu.

“Você é incapaz de resistir a isso. Você deve seguir as regras deles até
que eu o leve em outra direção e o liberte deles. Este tempo está chegando,
mas, enquanto isso, você deve saber quem, em última análise, os controla e
permite que sua capacidade atual de causar problemas.”

Eu: “Sinto muito, Senhor, mas como saberei quando é Você me dando uma
visão versus minha imaginação?”

Jesus: "Bem, vamos começar com quantas vezes consecutivas você
recebeu?"

Eu: “Três vezes.”

Jesus: “Muito bom. Então, com isso, o que mais você experimentou? ”

Eu: “Senti primeiro na cabeça, depois no peito e, finalmente, na barriga.”

Jesus: “Então, você sentiu que precisava agir sobre isso, mas não fez?”

Eu: “Achei que fosse só preocupação?”

Jesus: “Hmm, mas você até ignorou aquilo que o preocupava?” Ele sorriu e
riu. "Erin, por que você faria uma coisa dessas?"

Eu: “Achei que Você me livraria disso e não haveria motivo para
preocupação”.

Jesus: “Isso me lembra a parábola do homem durante o dilúvio, Erin. Esta é
uma lição difícil. O que você finalmente aprendeu com isso?”

Ele sorriu e riu.

Eu: “Que Você mudou a forma como está se comunicando comigo. Estou
animado com isso, mas não gostei do que aconteceu. Por favor, não permita
que isso aconteça novamente, Senhor.”

Jesus: Rindo.

“Sim, Erin, tudo bem, mas que tal você ouvir ou, melhor ainda,
quando receber essas visões, é só me perguntar. Você pode dizer isso em
voz alta ou em voz baixa. Eu responderei quando você perguntar, mas você
deve perguntar.”
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A lição acabou... por hoje. Ok, foi uma lição muito difícil.

Os tempos estão prestes a ficar interessantes em breve. O que vejo
chegando, na verdade, me lembra de quando me deparei com um acidente
há muito tempo e antes mesmo de ser cristão. Quando vim para ajudar
neste acidente, de alguma forma eu sabia exatamente o que fazer. Embora
eu não tivesse certeza sobre isso antes, agora sei que era Deus me guiando.

Em comparação, a pessoa com quem eu estava dirigindo e uma
pessoa treinada exatamente para esse tipo de coisa, de repente ficou
paralisada. De alguma forma, essa pessoa não tinha capacidade para fazer o
que eu estava fazendo de alguma forma. A diferença parecia ser que Deus
escolheu me usar de uma forma surpreendente, mas Deus escolheu permitir
que essa outra pessoa, a mais capaz, ficasse paralisada de medo.

Mais tarde, depois que as ambulâncias chegaram e partiram, conversei
com essa pessoa sobre tudo o que aconteceu, pois mal conseguia me
lembrar do que tinha acabado de fazer. Porém, ele se lembrou de tudo e viu
que as pessoas me tratavam como se eu tivesse treinado durante anos
nisso.

Ele me disse que eu conseguia manter um homem que pode ter ficado
paralisado imóvel e calmo para ajudar a prevenir possíveis danos à sua
coluna. Isso tudo enquanto estávamos em uma forte tempestade de neve e
esse homem também estava sangrando muito.

Parecia que o inimigo havia impedido com sucesso o mais capaz de
ajudar, efetivamente congelando-o em seu caminho. No entanto, Deus então
desviou o plano do inimigo usando aquele menos esperado e aquele que
nem mesmo era capaz ou treinado para ajudar.

O ponto de tudo isso é que apenas mostra que aqueles de nós que
logo serão chamados ao serviço e se sentem inferiores e improváveis   de
serem chamados podem ser exatamente aqueles que Deus escolheu. Em
contraste, aqueles que pensamos que irão subir mais apenas podem ser
aqueles que podem nos surpreender por não executar quando a temperatura
aumentar.

O Senhor não faz acepção de posições, mas sim nos vê exatamente
como cada um de nós é! O que realmente importa é que isso geralmente é
um problema do coração, pois Ele continuamente examina cada um de
nossos corações!

De qualquer forma, espero que isso encoraje todos vocês. Ele está
fazendo mais com todos nós nesta última extensão da corrida e estará

6



acelerando isso em breve. Agora, quanto tempo essa parte da corrida vai
durar, eu realmente não tenho ideia.

Que Deus abençoe cada um de vocês com abundância. Muitos de
vocês estão lutando de muitas maneiras e estou orando por milagres, pois
acredito que Deus está prestes a fazer algo realmente incrível conosco!

Estou pronta para trabalhar! Sinto que agora estou pronto para ser um
'Trabalhador' em Seu exército. Esperançosamente e em espírito de oração,
serei um trabalhador ao lado de tantos de vocês aqui que chamo de meus
amigos!

Muito amor e muitas bênçãos

Erin
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