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239 - Jesus e Mateus 7 (Pérolas e Porcos)

Recebido no domingo, 2 de abril de 2017

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por tudo o que você fez! Você é um pai incrível! Você é tão
amoroso e se preocupa muito com cada um de nós. Meus adversários têm
trabalhado horas extras para nos enviar problemas, mas, a cada vez, Seu
Conselho Divino nos salvou de problemas.

A gripe nos ameaçou várias vezes nas últimas três semanas. Com cada
criança, não havia nada além de algumas fungadas e uma leve dor de
garganta. Nenhum deles contraiu uma gripe, o que é incomum com sete de
nós em um espaço fechado, então, obrigado!

Obrigado pela bela promessa da primavera. A neve ainda cobre o solo
aqui, mas está derretendo lentamente. As duas últimas tempestades
atingiram principalmente o sul de nós e o que recebemos aqui foi
relativamente ameno. Obrigado por nos manter seguros durante essas
tempestades. Eu me sinto tão abençoado e agradecido.

Ainda não fui curado pessoalmente, mas sou muito grato por nossos
amigos terem visto a cura. Você respondeu às nossas orações! Sei e ainda
acredito que Você tem um plano para mim e confio em Você em tudo o que
faço.

Você me dá força para escrever quando me chama. Mesmo quando às
vezes não consigo sentir meus dedos, Você me dá a capacidade de fazer o
jantar para minha família e me dá descanso. Acho que nem sempre posso
estabelecer uma rotina, mas faço o que posso com minhas próprias forças e
entrego o resto a Você.

Meu médico me disse que meu corpo é como um barômetro gigante e
que aqueles de nós com ferimentos ou até mesmo ossos velhos sentirão
quando um sistema de baixa pressão entrar. Isso está acontecendo comigo
hoje. Pai, eu te dou essas dores enquanto o Senhor tantas vezes nos lembra
de colocar todos os nossos fardos diante de ti.

Esta última semana foi particularmente brutal para mim, mas
especialmente sexta-feira. Alguns de nossos problemas me lembraram dos dias
em que meus filhos participavam de um programa especial para vítimas de
abuso e para aqueles que tinham necessidades especiais ou atrasos no
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desenvolvimento. Basicamente, eles foram colocados em uma sala de aula que
às vezes  acabou sendo um caldeirão de problemas.

Parecia injusto para mim que as escolas colocassem crianças com
autismo e outras necessidades especiais na mesma sala de aula que crianças
problemáticas, abusadas e abusivas. Digamos apenas que houve muito
comportamento aprendido com seus colegas e que isso não era
necessariamente benéfico para ambas as partes.

No entanto, e como foi dito a todos os pais, 'com cortes no orçamento,
isto é o melhor que temos para oferecer.' Bem, nós realmente não tínhamos
outra escolha há dez anos atrás. Você fez o que os tribunais lhe disseram para
fazer e qualquer desvio significava que 'os lobos viriam'.

Agora, se eu fosse mais forte e tivesse os meios, teria educado meus
meninos em casa. Porém, esta não era uma opção que eu tinha, pois não tinha
meios de viver e nenhuma alternativa real. Minhas mãos estavam amarradas.

De qualquer forma, as crianças tinham uma professora de necessidades
especiais jovem, de olhos brilhantes e doce. Quando ela entrou no programa,
ela era otimista, engraçada e doce. No entanto, no final daquela primavera, eu
a vi mudar. Seu otimismo para com as crianças e seu futuro logo mudou para
'bem, vamos apenas levar isso no dia-a-dia'.

Eu soube mais tarde que ela havia pedido transferência não muito depois
disso. Fiquei triste por ela e todas as crianças. Apesar do diagnóstico sombrio
para muitos deles, as crianças acabaram por amá-la e não apenas um pouco.
Simplesmente, eles amavam a 'luz' que brilhava dela.

Infelizmente, eu testemunhei sua luz diminuindo lentamente a cada dia.
Acredito que os professores ao seu redor, e até a própria administração, foram
uma grande parte do problema. Embora ela tenha começado com uma atitude
otimista de "posso fazer", eles já estavam cansados de um sistema estressado.

Na primavera daquele ano, ela convocou os pais para uma conferência
para nos informar que o programa agora seria encerrado. Depois, ela teve um
tempo especial comigo para me mostrar a sala de aula. Ela compartilhou coisas
especiais sobre cada criança sem citar nomes. Eu poderia dizer que sua
excitação e esperança "posso fazer" quase desapareceram.

Eu: “Esta foi uma semana brutal na escola. Ouvi dizer que várias crianças
foram suspensas por brigarem. Um dos meus meninos foi, acidentalmente,
atingido por outro durante uma briga. Houve muitos xingamentos. Eu não sei
como você faz isso.”

Mestre: “Sim, é essa época do ano. Pegue a estação da primavera, combine-a
com a lua cheia e adicione alguns dias lindos e ensolarados e você terá uma
receita para todos os tipos de problemas.”

Eu: Rindo. "Uau, isso realmente acontece?"
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Mestre: “Oh sim, mas especialmente durante a primavera. O final da
primavera é o pior para necessidades especiais e para outras pessoas com
'almas problemáticas'.”

Eu: “Isso é científico?”

Mestre: “Bem, os estudos têm mostrado uma correlação. Embora possa ser
apenas um desejo de estar ao ar livre à medida que fica mais agradável, acho
que há muito mais nisso. Eu acredito que eles sabem que sua rotina diária está
quase no fim e que a incerteza do verão está prestes a começar. A maioria
desses alunos não tem bons verões.”

A professora parecia visivelmente triste enquanto falava. Eu sabia que
haveria muito pouco a  dizer ou fazer para confortá-la neste momento.

Eu: “Obrigado por tudo o que você fez pelos meus meninos. Meu único filho,
embora às vezes seja difícil para você, diz coisas maravilhosas sobre você. Isso
é muito raro para ele. Ele até me disse que te ama.” Eu sorri pra ela.

Professor: Sorrindo. “Sim, seu filho é um menininho especial. Ele não permite
que ninguém incomode as outras crianças, mas especialmente aquelas com
síndrome de Down.” Rindo. “No entanto, ele só precisa denunciá-lo em vez de
intervir fisicamente.”

Eu balancei a cabeça em concordância com ela. Apesar de mais tarde ter
passado essa instrução para meu filho, um incidente logo ocorreu e meu filho
foi suspenso por defender uma criança com síndrome de Down mais uma vez
naquela mesma semana. Como alguém estava intimidando a criança Down,
meu filho decidiu se colocar entre eles para tentar impedir.

O valentão então começou a xingar meu filho e estava dando socos e
empurrões nele. Esse menino então disse alguns comentários depreciativos
para ele e então o socou com força suficiente para machucá-lo. Nesse ponto,
começou uma briga e meu filho foi considerado culpado por associação.

Depois disso, fui chamado ao centro para falar com o diretor do centro.
Quando cheguei, olhei para a sala onde meu filho estava e ele agora
desenhava com alguns lápis de cor. Ele parecia relaxado e como se nada
tivesse acontecido.

Diretor: “Falamos com testemunhas e sabemos que seu filho estava
defendendo um dos filhos Down. No entanto, minhas mãos estão amarradas
porque ele ainda tem contato físico com o outro garoto. Embora seja uma
formalidade, as regras indicam que seu filho não poderá ir ao lago com as
outras crianças na próxima semana.”

Apesar de meus melhores esforços, pude perceber que sua decisão já era
definitiva. Fiquei triste por meu filho, pois sabia que ele estava ansioso por
isso. Antes de ir buscá-lo para levá-lo  para casa, fui até o banheiro e chorei.

3



Logo depois disso, um inimigo fora da escola apareceu novamente e eu
tive que remover meus dois filhos desse programa especial antes do fim do
ano. Quando agora olho para trás, para esses tempos, percebo que isso foi no
início de nossas provações.

Não foi muitos meses depois disso que eu soube que este centro havia
perdido seu financiamento. A maioria dessas crianças foi então integrada, o
que não foi muito bom para eles ou para qualquer outra pessoa. O sistema
estava muito estressado financeiramente para  realmente lidar com isso.

Anos depois disso, trabalhei com alguém cuja esposa trabalhava em um
hospital psiquiátrico. Ele me disse a mesma coisa sobre a primavera,
combinada com a lua cheia, marcou um aumento nos comportamentos
violentos no hospital.

Ele então me disse que muitas vezes temia por sua esposa, pois ela tinha
sido alvo de várias ameaças. Ele então indicou que ela já havia passado por
algumas 'situações' que ele não conseguia discutir, mas eu poderia dizer pela
expressão em seu rosto que haviam sido  realmente traumáticas.

Pai, esta semana foi realmente uma semana difícil. Meu único filho teve
uma briga com seu melhor amigo na sexta-feira. Ele deveria ir para a casa do
menino para uma festa do pijama. Porém, sem motivo e tendo o filho do meu
marido como testemunha, o menino passou a acusá-lo de várias coisas que ele
nunca fez.

Quando fui buscar meu filho, estava com a mala de dormir dele no carro
e estava pronta para transportá-lo e seu amigo de volta à casa do menino para
a festa do pijama. Foi então que me contaram essa história e fiquei triste que
uma coisa tão sem sentido tivesse ocorrido. Enquanto voltávamos para casa,
percebi que meu filho estava desapontado.

Agora que todos nós estávamos no carro ao mesmo tempo e voltando
para casa, minha filha mais nova também compartilhou uma história sobre o
que aconteceu em sua escola naquele mesmo dia. Houve uma briga acalorada
entre duas famílias no estacionamento.

Um carro atingiu o caminhão de outra família na traseira com bastante
força e as pessoas no carro alegaram que a culpa era do caminhão. As pessoas
no carro eram do Oriente Médio e a barreira do idioma tornou essa situação
ainda mais difícil. No entanto, todas as testemunhas presentes confirmaram
que a culpa foi do carro.

Este não foi apenas um incidente menor, pois ela indicou que os
bombeiros e a polícia chegaram e foi um grande negócio. Quando o menino
que estava no caminhão mais tarde começou a falar sobre isso na aula, a
professora disse severamente para ele não falar sobre isso.
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Mais tarde, naquele mesmo dia, minha filha mais velha me contou sobre
um menino que havia atacado fisicamente uma de suas melhores amigas. Ela
logo estava em lágrimas quando me contou como sua amiga havia sido
empurrada para um banco de neve.

Enquanto a briga terminou rapidamente e todos estavam bem, ela ainda
estava abalada. No entanto, neste mesmo dia, meu filho mais velho
compartilhou uma história sobre um ataque que ele também havia recebido,
desta vez de um amigo on-line.

Felizmente, todos eles logo se sentiram melhor quando eu decidi
tratá-los com um milk-shake. Uma das crianças então começou a brincar
comigo, mas acabou sendo profético.

Filho: “Mãe, se passamos por tudo isso, provavelmente algo está vindo em
sua direção também.”

Nós rimos sobre isso, mas então oramos por precaução. Em seguida,
oramos para que meu marido chegasse em casa são e salvo, pois ainda estava
no trabalho. Depois que meu marido chegou em casa em segurança e
estávamos todos aqui, pensei que agora estaríamos seguros.

Então, e aparentemente do nada, um ataque veio de um dos membros
da nossa família do lado do meu marido. No entanto, foi um ataque dirigido
especificamente contra mim e foi brutal. O engraçado é que eu nunca conheci
esse homem antes.

Enquanto ele também é um observador, o único que eu conheço em
qualquer uma de nossas famílias, e se considera um cristão, o que veio dele foi
simplesmente brutal. Isso nos pegou de surpresa, pois meu marido ama esse
homem e confiava nele.

No passado, este membro da família disse ao meu marido que ele
supostamente recebeu um presente do Senhor para ser um 'repreendedor'. Na
época, nós dois achamos isso estranho, pois nunca tínhamos ouvido falar de tal
presente antes e não conseguimos encontrar nada que apoiasse isso na Bíblia
quando olhamos.

A memória de seu 'presente' voltou para nós assim que ele me fez seu
alvo. Embora repreender com amor e graça seja algo que todos nós temos que
fazer às vezes, não havia amor ou graça em sua mensagem, apesar de suas
alegações de que suas palavras eram 'para o nosso bem'.

Logo após o ataque, fui ao Senhor para orar por esse homem, pois agora
estava profundamente angustiado com suas declarações e acusações
inflamatórias. Para encurtar a história, Ele confirmou que as palavras desse
homem vieram diretamente do inimigo e foram feitas para nos destruir.

Na comunicação deste homem, ele alegou que havia sido enviado por
Jesus para me repreender por minha suposta 'associação' com os maçons,
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juntamente com outras coisas relacionadas ao ocultismo. Sem fornecer
nenhuma prova, ele então me acusou de 'canalizar demônios' e ser um escritor
automático controlado por demônios enquanto estava em 'estado de transe'.

Lembre-se que tudo isso veio de alguém que nem me conhece e nunca
falou comigo. O tempo todo, esse mesmo homem frequenta uma igreja que ele
mesmo criticou como sendo completamente antibíblica simplesmente para
manter a 'paz na família'.

Nós dois estávamos abalados e imediatamente queríamos retaliar com
algumas palavras inflamatórias nossas. Senti o Senhor me chamar para orar a
Ele por força e orientação.

“Obrigado, Senhor, por me dizer agora para não se preocupar e que você
tem isso. Obrigado por me ligar para me dar instruções.”

Quando fui até Ele, Ele me fez orar primeiro por este homem. Ele então
me fez liberar este homem de volta para Ele. Ele então me fez apresentar
todas as suas acusações e acusações diante Dele e aos pés da Cruz.

“Obrigado, Senhor, pois eu não poderia ter feito isso sem Sua força e
sabedoria. Eu não estava em um bom lugar, mas, obrigado, Senhor, Você está
sempre em um bom lugar”.

Jesus então me deu uma palavra a respeito desse homem. Enquanto Ele
me garantiu que isso acabaria de uma maneira positiva para este homem, Ele
também havia indicado que Ele lidaria primeiro com os 'problemas com
orgulho' desse homem.

O Senhor me informou que não teríamos notícias desse homem por um
tempo. Ele então me deu mais instruções sobre tudo isso, junto com uma visão
que eu não deveria compartilhar neste momento.

O Senhor então me consolou e me disse para não me preocupar. No
entanto, Ele então me lembrou que esse ataque não era nada comparado ao
que está por vir. Mais tarde naquela noite, eu ainda não conseguia ter paz,
então orei a Ele novamente.

Eu: “Pai, se você não me curar e se eu não for fortalecido por você, e isso
inclui meu marido, nossos filhos e até nossos animais de estimação, não
sobreviveremos”. De repente percebi algo.

“Ok, acabei de terminar meu último sonho com Jó e seus chamados
'amigos' e então você imediatamente envia um 'amigo' para falar comigo, mas
realmente para mim. Isso realmente é tão parecido.” No entanto, meu coração
ainda estava tão pesado com esse ataque injustificado.

“Senhor, e se eu simplesmente parar? E se eu apenas viver minha vida
em paz e parar? E se eu simplesmente evitasse todo o estresse, mágoa e
problemas que vêm com tudo isso? Às vezes, isso simplesmente não parece
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valer a pena para mim. Há pessoas por aí que não se importam em realmente
ler tudo o que você me fez escrever e julgar em partes tiradas do contexto.

“Essas pessoas estão procurando demônios no trabalho e não veem Você
nisso. Eles não veem a tábua do meu coração na qual Você está escrevendo.
Eles não vêem Você, Jesus, trabalhando nisso. Por que eu não deveria
simplesmente desistir? Perdoe-me, Senhor, pois estou cansado agora e 'minha
exaustão' está perguntando qual é a utilidade de tudo isso.'”

Depois disso, esperei, mas não ouvi nada. Eu não estava estressado,
porém, e eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas eu sabia que
Deus é sempre perfeito em tudo que Ele faz e que Ele voltaria para mim mais
tarde. Eu logo adormeci e tive um sonho no dia 1 de Abril.

Sonho 1

Eu estava em uma linda fazenda e foi todo pintado de branco. Não havia
teto nem teto, mas apenas Deus acima de nós para fornecer abrigo. Eu tinha
enormes campos de trigo, campos de milho e um quintal cheio de árvores
frutíferas de vários tipos.

Em uma área do meu quintal perto da minha casa, havia pequenos
jardins de ervas e um pequeno lago com filhotes de patinhos. Foi tão bonito.
Nossos filhos trabalhavam na propriedade e havia até uma grande arena de
cavalos onde minhas filhas montavam cavalos e passavam tempo com eles.

Percebi que tínhamos acumulado uma bela fazenda e comecei a rir. Eu ri
porque nem meu marido nem eu somos agricultores e certamente não
sentimos que temos qualquer vocação para fazê-lo. Em outras palavras, eu
poderia dizer que isso tinha que ser um sonho.

O dia estava lindo. Era primavera e o céu azul estava perfeito. A
temperatura também estava perfeita com 21 Celsius. O que parecia um pouco
estranho para esta época era que o trigo, o milho e as frutas já estavam
maduros para a colheita. Era claramente ainda tempo de primavera, pois havia
filhotes de animais e flores desabrochando.

Era abundante e bonito. Era um dia de fim de semana e eu estava me
preparando para uma espécie de jantar para vários vizinhos e familiares
antigos. Por alguma razão, era para pessoas de quando eu era criança em Iowa
e Illinois que estavam vindo.

Muitas dessas pessoas frequentavam a igreja, mas a maioria era do tipo
que manteria a igreja e Deus 'confinados às manhãs de domingo'. Isso
geralmente era seguido por alguém que os convidava para uma grande
refeição da tarde entre o almoço e o jantar.

Parecia que agora era nossa vez de nos hospedar e estávamos nos
preparando. Por volta das 11h, um vizinho entrou em nossa propriedade e
estava perseguindo um rebanho de porcos gordos muito pequenos. Ele
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aparentemente estava planejando trazer alguns presuntos para eu preparar
para a refeição da tarde.

Enquanto eu tentava ser gentil com isso, eu não gostava do jeito que
esses porcos estavam agora pisoteando meu lindo jardim e flores
recém-desabrochadas. Rapidamente, os nossos filhos confinaram os porcos em
um curral que estávamos usando para treinamento de cavalos. Ao olhar para
isso, percebi que esses porcos estavam sujos e que eu não tinha vontade de
tê-los.

O agricultor era nosso vizinho e era um homem amável e corpulento,
jovial. Ele morava sozinho e muitas vezes enviávamos pratos do jantar quando
sabíamos que ele estava trabalhando longas horas no campo. Sempre tive o
cuidado de não insultá-lo porque ele era mais velho do que eu e sempre cheio
de anos, histórias e risadas. De alguma forma eu sabia que ele era de Deus.

Fazendeiro: “Ah, não se preocupe. Já matei trinta desses porcos e tenho os
presuntos na traseira da minha caminhonete.”

Quando ele disse isso, olhei para o cercado com todos esses porcos e
ainda me senti um pouco confuso.

Eu: “Ah, obrigada. Então, por que você trouxe esses porcos aqui?”

Fazendeiro: “Ah, esses fugiram de mim e pensaram que viriam aqui porque
tudo aqui é florido e alegre.”

Eu: “Ah, então eles vieram aqui para evitar o abate?”

Fazendeiro: “Bem, por que não? Basta olhar para tudo o que você tem aqui.
Que animal não gostaria de vir e ficar aqui? Bem, pelo amor da terra, você
ainda tem uma colheita pronta.” Ele apontou para nossos campos de milho e
trigo.

“Basta olhar para o seu pomar. Eu adoraria uma fatia de torta daquelas
árvores frutíferas ou até mesmo um gole de água do seu poço.” Ele então
apontou para o nosso pequeno lago e fonte. “Ora, aposto que se você colhesse
esses campos agora, poderia replantar e até ter outra colheita no outono.
Então, o que você acha?"

Ao olhar em volta, nem percebi tudo o que tínhamos aqui. Não pude
deixar de concordar que realmente poderíamos fazer o que ele disse se
quiséssemos!

Eu: “Tudo bem, concordo com você, mas daria muito trabalho. Meu marido
teria que largar seu emprego diário!” Nós dois rimos.

Fazendeiro: “Olha, eu tenho todos esses presuntos para você, mas é melhor
você assar ou você não terá carne para o jantar”.

Sorri e decidi não lhe dizer que tinha preparado uns assados   de borrego
e que já estavam a cozinhar com alecrim fresco e azeite. Sem que eu
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discordasse ou protestasse, o fazendeiro então descarregou todos os presuntos
na minha varanda.

Fazendeiro: “Ok, então, é melhor eu juntar esses porcos e voltar para casa.”
Ele sorriu para mim. “Eles parecem famintos.” Ele então dirigiu seu caminhão,
descarregou sua rampa e fez algumas chamadas de porco. “Sueeee, sueee,
sooooeeee!”

Ele havia colocado um cocho de despejo na frente da caçamba do
caminhão e os porcos o viram e rapidamente subiram a rampa. Ele então
fechou a traseira de seu caminhão e os prendeu. A princípio, nenhum de nós
havia notado que três dos porcos haviam fugido para minha pequena horta de
cebolas.

Os três porcos começaram então a pisotear as cebolas. Eles estavam
comendo-os e rasgando-os em pedaços. Ele rapidamente correu e agarrou os
três. Ele então colocou dois dos porcos debaixo de um braço e agarrou o último
pela nuca.

Fazendeiro: “Opa, desculpe por isso! Parece que eles pegaram suas cebolas
pérola. Receio que tenham pisoteado a maioria deles.”

Eu ri disso porque conhecia a passagem bíblica exata que fala sobre
permitir que suas pérolas sejam pisoteadas por porcos (Mateus 7:6).

Eu: “Bem, acho que nenhum de nós chegou lá rápido o suficiente.” Sorri para
ele e ri novamente. “Parece que a maioria está ilesa, então está tudo bem.”

Fazendeiro: “Bem, não se preocupe. Eu não vou deixá-los sair novamente. No
entanto, eu certamente entendo por que eles gostam tanto daqui. Só olhe para
esse lugar! Também não deixe essas pessoas da igreja em seu jardim ou pode
ser ainda pior!” Nós dois rimos.

“Ora, apenas olhe para você. Você está tão ocupado cozinhando o jantar
para eles que nem pôde comparecer hoje.” Ele riu. “Provavelmente não
importa muito, pois parece que eu ouço mais de Deus no meu chiqueiro do que
naqueles bancos hoje em dia. Você está melhor – igreja branca, pisos brancos,
banco de sentar também brancos, corações de lama...”

Embora eu me sentisse desconfortável com o que ele acabou de dizer, eu
sabia em meu coração que ele estava certo em muitos aspectos. Tantas igrejas
estavam agora simplesmente atendendo às massas – todo estilo e nenhuma
substância.

Eu: “Agora, por favor, volte para o jantar, ok? O cordeiro estará pronto por
volta das 15h, mas esses presuntos provavelmente não estarão prontos até as
18h. Por favor volte."

Fazendeiro: “Não se preocupe. Eu não vou perder isso.” Ele riu e saiu com
seus porcos.
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Então fiz meus filhos me ajudarem com os muitos presuntos que ele
havia deixado para nós. Havia tanta gordura nos presuntos que eles eram
realmente muito pequenos quando cortamos toda a gordura deles. No máximo,
cada presunto só tinha carne suficiente para alimentar uma pessoa.

Havia tanta banha que pesava bastante. Mandei meus meninos
carregarem e foram três viagens separadas de carrinho de mão, todas cheias.
Decidimos queimar a gordura em um poço fora de nossa propriedade que
muitas vezes era usado por aqueles ao nosso redor para coisas assim.

Comecei então a preparar os presuntos depois de os cortar em espiral.
Eles não tinham ossos, o que significava que eu não poderia cortá-los
completamente. Como estávamos experimentando a criação de abelhas, decidi
cobrir os presuntos com um pouco de mel fresco e especiarias.

Em seguida, coloquei os presuntos em um grande forno em prateleiras
especiais destinadas à secagem de frutas. Os presuntos estavam bagunçados e
eu realmente não queria adicioná-los ao menu. No entanto, eu não queria ferir
os sentimentos do doce fazendeiro, então continuei preparando-os.

Eu sabia que meu marido ficaria desapontado quando voltasse para casa,
pois agora estaríamos recebendo convidados por mais três horas por causa
desses presuntos. Esperávamos que tudo estivesse acabado e que as pessoas
saíssem por volta das 16h, mas agora parecia que isso não terminaria antes
das 19h.

Logo, os convidados começaram a chegar em nossa casa. Como a
maioria deles então me informou que queria comer presunto e não cordeiro, eu
sabia que teríamos que suportar conversas superficiais antes que o presunto
finalmente estivesse pronto para servir. Finalmente, às 19h, todos os
convidados foram embora e apenas o doce fazendeiro permaneceu.

Fazendeiro: “Bem, eu sabia que você precisaria desses presuntos.”

Eu: “Oh, estou tão feliz que você pensou em nos dar. Obrigada."

Fazendeiro: “Bem, mesmo que seus convidados tenham sido bem
alimentados, eles agora passarão o resto da semana amaldiçoando você e sua
família, tudo porque você foi abençoado e eles sabem que isso é de Deus. Você
entreteve os tolos e, mesmo que você os tenha alimentado com boas frutas e
compartilhado o que você tem com eles, eles ainda se voltarão contra você.

“Eles só queriam a carne de porco, mas você poderia ter deixado a
gordura nos presuntos e eles ainda teriam comido. Não importa o que você
faça, eles ainda vão te odiar por isso. Em troca de sua hospitalidade, eles
agora lhe dão maldições.

“Agora, não ligue para eles. Por que não considerar colher seus campos
agora? Não se preocupe, pois parece que suas cebolas pérolas já se
recuperaram dos porcos.”
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Estávamos agora todos juntos na casa e olhamos. Agora era como se os
porcos nunca tivessem estado ali com as cebolas pérola.

Eu: “Nossa, o que aconteceu?” Olhei para ele e percebi que, em vez disso, ele
queria falar sobre a colheita. “Ok, sobre os campos. Deus teria que abrir a
porta para colhermos isso, pois não somos capazes de fazer isso sozinhos
agora”.

Fazendeiro: “Olhe ao redor! Uma porta já se abriu. Agora, devo ir, pois tenho
alguma sujeira que preciso dar aos porcos. Ele riu e balançou a cabeça. “Vejo
você em breve.”

Ele sorriu e dirigiu pela nossa pista. Ao fazê-lo, notei que o sol estava se
pondo no oeste, logo acima do trigo à esquerda e do milho à direita.

Sonho 1 terminou.

Pai, depois desse sonho, eu realmente não quero comer presunto tão
cedo. Acho que vou preparar cordeiro para a ceia de Páscoa em vez disso. Este
sonho foi muito vívido. No sonho, meus filhos eram muito fortes e
trabalhadores. Sorrisos... não tanto agora. Não só isso, mas eu era muito
trabalhador. Sorrisos... de novo, não tanto agora.

Senhor, como você sabe, depois de tudo o que aconteceu conosco esta
semana, eu considerei seriamente parar o ministério. Nunca veio um editor,
nem procuramos um e me senti desanimado. Pai, há alguma coisa que Você
está exigindo de nós?

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava no céu no que parecia ser um lugar familiar. Bem diante de
mim havia um enorme campo de trigo à minha esquerda e um enorme campo
de cevada à minha direita. Havia um caminho passando pelo meio das fileiras
desses dois campos.
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Corri pelo caminho entre os dois campos. Ao longe, vi
trabalhadores/colheitadeiras no campo de cevada. Na linha do horizonte, vi
montanhas mais altas que o normal e aparentemente fora do lugar para esse
cenário específico. Percebi que as montanhas ainda tinham neve nos picos.

Ao olhar um pouco mais para os trabalhadores no campo de cevada, meu
coração saltou quando vi Jesus no campo colhendo cevada. Ele estava
vestindo seu manto de linho branco. Enquanto eu corria para Ele o mais rápido
que podia, Ele ergueu os olhos de Seu trabalho e acenou para mim. Corri até
onde Ele estava trabalhando e o abracei.

Eu: “Oh Senhor, estou tão feliz em vê-lo!”

Jesus: “Estou feliz em ver você também, Erin.”

Ao longe, vi que também havia anjos colhendo. Foi então que notei pela
primeira vez que Ele estava colocando a cevada em dois feixes separados.

Eu: “Senhor, você está muito ocupado.”

Jesus: Sorrindo. “Estou sempre ocupado, Erin.” Ele riu e os anjos se juntaram
a Ele em Sua risada. “Bem, Erin, você tem estado ocupada também.”

Eu: “Sim, Senhor, mas talvez tolamente.”

Jesus: “Erin, há muitos tolos. Você entende os tempos em que você está? A
cevada já foi usada para pão, mas agora é usada principalmente para
bêbados.”

Eu: “Você quer dizer cerveja?”

Jesus: “Sim. O propósito da cevada mudou e a demanda por ela estar no pão
foi perdida pelo desejo de bebida.”

Eu: Concordei com a cabeça, mas depois fiquei triste. “Senhor, sinto que
cometi alguns erros recentemente. Talvez eu seja um 'Primeiro de Abril'?”

Jesus: “Bem, talvez, mas apenas momentaneamente e apenas porque você os
entreteve brevemente. Entenda os tempos em que você está, Erin.

“Quando as pessoas vierem te julgar com severidade, lembre-se de que
Eu não as enviei. Não está escrito: 'Não julgue ou você também será julgado'?

“Você agora está sendo usado por Mim como medida, então alegre-se!”

Eu: “Mas, Senhor, é difícil se alegrar diante de um julgamento injusto.”

Jesus: “Sim, mas você não responde a eles nem deve se envolver em sua
loucura. Eu não os enviei. Eles não têm utilidade para você ou sua posição.
Você vem a Mim e eu lhe enviei uma carta de amor que escrevi em seu
coração. Aqueles que vêm para julgá-lo não lêem isso, embora sejam
plenamente capazes de fazê-lo.

“Em vez disso, eles preferem examinar o cisco no seu olho e não notar a
trave no seu próprio olho. Um porco é desprezado e impuro e é uma analogia
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para eles. Mesmo quando a lama é lavada desses porcos, eles ainda preferem
retornar à lama de onde vieram, assim como um cachorro retorna ao seu
vômito.

“Esses porcos representam homens de coração duro. Eles são incapazes
de receber a verdade e as coisas que são sagradas são estranhas para eles.
Eles não têm paladar limpo para a verdade e se declaram juízes do que é
santo. Embora eles se recusem a participar do que é sagrado, eles são rápidos
em criticar aqueles que o fazem, entende?”

Eu: “Sim, Senhor. Por favor me perdoe."

Jesus: “Não se preocupe, Erin, pois tenho planos para você e em breve você
será fortalecida. Lembre-se de que aqueles de vocês com as maiores
necessidades serão considerados detestáveis”.

Ele sorriu.

“Agora, aqueles porcos em seu sonho fugiram para sua fazenda…”

Eu: “Senhor, eu nunca trabalhei em uma fazenda! Como vou saber fazer isso?
Como posso fazer isso?” Eu estava rindo agora e fiz uma pergunta alegre.
“Senhor, como vou reconhecer se é um porco?”

Jesus: Rindo. “Erin, você os conhecerá por seus frutos. Raiva, raiva e
maldições sairão de seus lábios logo depois que eles disserem, 'irmão, eu
venho em paz.' Não importa se eles abominam os porcos reais, eles ainda vão
correr atrás deles e com eles.

“Agora, eu separei a cevada aqui por um bom motivo. Alguns serão para
pão e se multiplicarão e alimentarão muitos. No entanto, alguns...”

Ele então apontou para a outra pilha.

“… será bom apenas para os tolos e sua embriaguez. Até que os tempos
os tornem sóbrios, eles serão incapazes de ver isso, pois mesmo um pequeno
grão será como uma tábua em seus olhos.

“Agora, não se preocupe com eles. Em vez disso, dê-os a Mim, pois tudo
isso é Meu. Erin, eles, os porcos, pisam os bons, Minhas Palavras, sob seus
cascos. Eles são profanos, obscenos e corruptos e correm para suas
perversões. Todo o tempo, eles degradam, rosnam, são rápidos para a
violência e sem paz. Qualquer coisa de valor divino é abusada e pisoteada na
lama. Eles então rolam sobre ele e nele uma e outra vez.”

Eu: “Hmm, isso é algo que eu nunca tinha pensado antes. Seu visual é triste,
mas engraçado ao mesmo tempo.”

Jesus: “Erin, eu te dei pérolas. Cada verdade em sua vida, cada fruto e cada
dom, vem de Mim. Eu te dei pérolas. Cada um deles vem de um grão de areia
irritante na concha de ostra de sua vida, a jornada de um crente, e cada um é
especial para Mim.
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“Mesmo que uma ostra, da superfície, seja grotesca, talvez até
representando sua vida, pois poucos correriam para trocá-la com você, dentro
dessa sua vida, essa ostra, eu criei pérola após pérola. O grão de areia é a
Minha Palavra de Verdade e agora você tem um colar de pérolas!”

Nesse momento, Ele apontou para o meu pescoço e eu tinha um lindo
colar de pérolas perfeitas. Cada uma das pérolas tinha um calibre alto e era
lindamente opulenta.

Eu: Rindo. “Obrigado, Senhor.”

Jesus: “Agora, você acha que um porco se importa com alguma coisa que
acabei de lhe dizer? Não! Todas as coisas boas e toda verdade vêm de Mim.
Em vez disso, eles chamariam tudo isso de doutrina de demônios.

“Agora, quando eu mando alguém, mando uma pessoa que vem de uma
plataforma de amor, não de combatividade. Às vezes, até envio essa pessoa
para alguém que não se parece com o que se pensa. Aqueles a quem enviei
alguém estarão então prontos para receber a verdade e, embora às vezes seja
difícil, eles acabarão Me conhecendo. Alegrar! Agora, Erin, olhe para os tempos
em que você está.

Eu: “Senhor…” Eu estava prestes a pedir a cura para todos nós.

Jesus: “Eu sei, Erin, farei tudo o que prometi. Eu vou fortalecê-lo e mantê-lo,
então não se preocupe.”

Ele então sorriu.

“Eu abri uma porta para você e quero que você passe por isso. Você
pediu e agora isso eu vou te dar. Eu estou aqui."

Eu: “Tudo isso parece muito com Mateus 7. Esta é uma grande parábola
diretamente de você, certo?”

Jesus: “Erin, sua casa está construída sobre rocha sólida. Não deixe que
outros que construíram suas casas na areia tentem lhe dizer que sua casa
nunca resistirá durante a tempestade. Eles dirão essas coisas por seus lábios,
mesmo quando suas casas forem levadas pela água e destruídas pelo vento”.

Ele balançou sua cabeça.

“Eles são os que estão em perigo, então deixe-os ir. Eles deveriam estar
me chamando em vez de amaldiçoar você durante isso. Agora regozije-se
porque estou prestes a fazer algo em seus dias, Erin, que você não acreditaria,
mesmo que lhe dissessem.

Ele sorriu e me abraçou. Seus olhos eram gentis e Ele estava otimista,
mas parecia muito focado ao mesmo tempo.

o sonho acabou.
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Sonho adicionado na segunda-feira, 3 de abril de 2017

Comunhão

No dia seguinte ao término disso, eu ainda me sentia 'inquieto' sobre
meu futuro papel em tudo isso. Muito simplesmente, fiquei preocupado com
novos ataques pessoais à minha família, como os que experimentamos na
semana passada. Apesar de saber que Deus está no controle total, esses
ataques ainda me afetaram.

O Senhor então me lembrou que Ele realmente estava no controle total e
sobretudo o que eu perderia se realmente decidisse parar agora. Ele então
ajudou a solidificar uma determinação renovada em mim enviando outro sonho
para adicionar ao acima.

Sonho 2.

Eu estava no papel principal de uma peça da escola, mas praticamente
não tinha falas na peça. Na maior parte do tempo, eu deveria simplesmente
ficar no centro da frente do palco. Depois de um tempo, fiquei entediado com
tudo isso e simplesmente não conseguia ficar muito animado com o meu papel.

No dia da peça, algo me impedia de chegar a tempo ao palco. Eu não sei
por que eu não iria fazer isso com tempo suficiente para me preparar. Talvez
fosse neve ou trabalho, mas o motivo não parecia importante aqui.

Quando cheguei em casa para me preparar para o show, percebi que
tinha apenas uma hora antes do início da peça. Era uma hora de carro e eu
sabia que mal conseguiria. Como eu realmente não estava com vontade de me
apresentar, decidi não ir. Resolvi ficar em casa para descansar e nem me
preocupei em avisar ninguém da peça.

No dia seguinte, fiz uma viagem à cidade e tive que parar em vários
lugares. Em todos os lugares que eu ia, via crianças e percebia que elas
estavam chorando e muito chateadas. Quando um garotinho me viu, ele me
apontou para sua mãe e começou a chorar.

Menino: Chorando. "Você não veio! Você nem apareceu!”

Ele estava chorando incontrolavelmente e estava tão perturbado. Eu me
senti condenado e bastante horrível. Percebi então que todas essas crianças
estavam chateadas pelo mesmo motivo. Foi porque eu não apareci na peça.
Todos eles estavam me esperando com entusiasmo.

Fiquei bastante triste, pois realmente não fazia ideia de que minha
aparência faria alguma diferença. Achei que eles não perceberiam que eu tinha
ido embora e que outra pessoa simplesmente me substituiria. Fiquei confuso,
pois não esperava isso.

Em contraste com toda a grande tristeza dessas crianças pelo meu "não
comparecimento", todos os pais que encontrei pareciam extremamente
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zangados comigo. Parecia que eles também estavam desapontados com minha
ausência, mas estavam especialmente zangados por causa da dor que eu havia
causado a seus filhos.

Eu me senti péssimo com isso e decidi ir trabalhar em uma loja de
móveis. Eu estava esperançoso de que eu não tinha decepcionado ninguém lá.
Mas, eu ainda estava bastante preocupada. Quando entrei na loja, minha
supervisora   veio até mim e ela não parecia feliz.

Supervisor: “Então, você estava doente, certo?”

Eu poderia dizer pelo tom de sua pergunta que ela já tinha ouvido sobre
o que tinha acontecido. Quando fui contatado pelo gerente do jogo, fiquei
surpreso com a raiva dele e ele mentiu desajeitadamente e disse que eu estava
realmente doente.

Eu não sabia mais o que dizer a ele, pois estava tão surpreso que alguém
realmente se importasse que eu não estivesse lá. Era óbvio que a gerente da
peça havia contatado minha supervisora   com raiva para contar a ela. Eu me
peguei hesitando ao responder sua pergunta, pois eu poderia dizer que ela
estava muito desconfiada de mim.

Eu: eu tropecei. “Uh, sim…”

Supervisor: Sarcasticamente. "Bem, você 'nunca mente', então deve ter sido
quase mortal, certo?"

Eu: Eu tentei evitar a pergunta dela. "Sim... sim, foi."

Supervisor: Ela não parecia convencida e olhou para mim com raiva. “Bem,
agora decidi que é hora de atualizar meu showroom. Para fazer isso, tenho que
tirar todas as suas coisas imediatamente. Você vai ter que tirar tudo isso
agora.”

Primeiro, ela puxou uma enorme espreguiçadeira com franjas de ouro
que ela tinha em consignação para mim. Ela então tirou vários acessórios que
eu trouxe. No entanto, havia muito mais do que eu tinha lá. Percebi que havia
muito para me mover, então liguei para meu marido e ele disse que viria
imediatamente.

Embora houvesse algumas estantes enormes que também precisavam
ser limpas, de alguma forma colocamos tudo isso em nossos veículos. Em
termos terrenos, isso teria sido impossível, pois havia muito. Meu supervisor
ficou desgostoso comigo, mas não me disse exatamente por quê. Eu só sabia
que era porque eu tinha desistido da peça.

Supervisor: Friamente. “Bem, então é isso. Nós terminamos."

Eu: “Não tenho certeza do que está acontecendo. Não estou mais trabalhando
aqui?”

Supervisor: “Você não trabalha aqui há algum tempo. É 'hora de mudar'”.
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Depois que terminamos de carregar nossos veículos com o último dos
meus itens, fui me despedir. No entanto, ela nem quis me reconhecer e agiu
como se eu nem estivesse lá. Enquanto partimos, olhei para a loja e ainda
estava chocado com essa reviravolta. Oh Senhor, por que eu não apareci na
peça?

Sonho 2 terminou.

Obrigado, Senhor! Você me fez perceber o quanto eu amo servi-lo, apesar de
todos os ataques pessoais resultantes. Quando acordei, fiquei muito
perturbado por ter sido tão tolo a ponto de deixar tudo para trás tão
descuidadamente. Obrigado, Senhor, por deixar isso ser 'apenas um sonho'.
Você sempre sabe a maneira mais perfeita de 'repreender' com amor!
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