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252 - Jesus e o Envio
dos Anjos que Fortalecem

Terminou Quarta-feira, 12 de julho de 2017

Recebido na terça-feira, 4 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigada pelo meu marido, pelos filhos e
pelo lugar que preparaste para nós. Obrigado por nossa família e amigos e
suas orações.

Hoje está ameno e nublado. Embora normalmente haja pássaros
cantando e cantando do lado de fora da minha janela, tudo que posso ouvir
hoje é o ocasional crocitar distante de um corvo. Caso contrário, está
completamente parado e silencioso.

Eu gostaria de poder dizer o mesmo sobre meu coração. Todos os
meus filhos ainda estão aqui comigo hoje, mas isso é raro, pois dois deles
geralmente já se foram para a visita de verão ao pai. No entanto, a razão
para isso é agridoce, pois é devido aos resultados dos testes que ainda
estamos esperando da biópsia da minha filha.

Tudo isso fez meu coração doer. Embora eu esteja um pouco
acostumada a suportar o peso das provações físicas depois de tantos anos
disso, dói para uma mãe ver seu filho agora lutando contra isso. Bem, tudo
que posso fazer é entregar tudo aos Seus planos e tempo.

Pai, nós nos tornamos uma família mais próximos, mas toda essa
incerteza é bastante enervante. Quando encontro tempo para vir até Você
em oração silenciosa e contar-lhe todas as minhas preocupações, ouço a
Sua voz dizer: 'Não se preocupe, Erin, Eu tenho isso.' Ainda assim, é
humano, especialmente para uma mãe, ainda se preocupar, mesmo quando
eu sei disso.

Quando olho para a minha infância, posso me lembrar de tantos
tempos diferentes de provações e tragédias. Quando esses eventos
aconteceram, foram repentinos e, mesmo que apenas por um breve
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momento, de alguma forma o tempo pareceu ter parado. Para mim,
literalmente, parecia que o tempo havia parado.

Embora tenha havido ocasiões em que até desejei poder fazer o
relógio andar para trás para fazer uma coisa ou fazer algo diferente, mesmo
que fosse apenas por quinze minutos, o resultado é que esse tipo de
pensamento realmente não leva a nada.

Recentemente, percebi que, quando acontecem coisas que estão além
do meu controle, agora procuro em meus bancos de memória as pontes do
passado. Eu procuro por pecados passados   que eu possa ter cometido que
talvez ajudem a justificar parte do que aconteceu comigo e ainda continua
hoje.

Bem, o inimigo usou esta minha busca e teve um dia de campo comigo
esta manhã. Lembrei-me de coisas que tinha feito quando era criança, vezes
antes de Te seguir. Embora eu achasse que sabia muito naquela época,
agora sei que meus pensamentos e ações eram irracionais e sem orientação.

Algumas coisas específicas de repente surgiram em minha mente. Oh
Senhor, eu esqueci de me arrepender de algo? Decidi que apenas a oração
poderia ajudar na angústia que eu estava sentindo agora. Imediatamente,
ajoelhei-me para ir perante o Senhor e pedir Sua ajuda divina.

Eu: “Oh pai, por favor, me perdoe. Eu sinto muito por ter pecado contra
você. Quando eu era jovem e tolo, usei meus pecados como uma medalha
de honra no campo de batalha de guerras tolas. Por favor, perdoe-me, pois
nunca soube dos efeitos de longo prazo de tudo o que fiz. Senhor, por favor,
não use nada disso contra mim ou meus filhos. Por favor!"

Espírito Santo: “Quem lhe disse para viajar de volta por cima de suas
pontes anteriores? Não fui eu, Erin, foi o seu acusador. Você já se
arrependeu de seus pecados passados   e, de alguns deles, várias vezes. Se
você não tivesse se arrependido, não estaria onde está hoje, aqui Comigo.

“Não olhe para trás, Erin, enquanto o inimigo anda por aí com
espelhos. Embora você não tenha mais problemas com vaidade como antes
na sua juventude tola, o inimigo usa isso para criar fotos com seu reflexo e
mostra isso a você. Isso é uma mentira! Você Me tem agora, então remova o
acusador. Ele só tem o poder que você escolheu dar a ele. ”

Eu: “Sim, Senhor, mas às vezes até parece que Você lhe concedeu esse
poder.”

Espírito Santo: “Sim, mas apenas quando isso fizer parte do Meu plano
para manter a sua fé fortalecida. Lembre-se de que Meus caminhos são mais
elevados do que os seus”.
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Eu: “Sim, Senhor, lamento que às vezes me esqueço tão rapidamente.”

Espírito Santo: “Erin, não se deixe enganar pelos esquemas do inimigo.”

Eu: “Oh pai, por favor, perdoe-me por me associar ao acusador nos
momentos em que me castigo pelo meu passado. Eu me arrependo por
participar de seus esquemas contra mim. Por favor, remova o inimigo de
minha vida para que eu possa ver apenas o rosto de Seu Filho no espelho.
Eu te amo muito. Por favor, Pai, mantenha-nos seguros sob Suas asas e por
Seu Altar. Toda a nossa esperança está em Você!”

Espírito Santo: "Você foi e está perdoado."

De repente, senti meus fardos se dissiparem e me senti em paz. De
repente, me lembrei de dois sonhos que tive recentemente, um da noite
passada e outro da noite anterior.

Sonho 1 (3 de julho de 2017)

Eu tinha um grande pedaço de propriedade. Foi lindamente preparado
com campos de alfafa e outros tipos de plantações. Havia também uma
estufa que continha uma variedade de árvores frutíferas e vegetais. Parecia
haver tanta terra que se estendia por hectares e hectares.

Um dia, decidi dar uma caminhada para pegar minha correspondência
na caixa de correio na estrada principal perto desta propriedade. Quando
cheguei ao meu portão, examinei o terreno circundante e percebi que não
era exuberante como o meu. Em vez disso, parecia bastante agourento.

A paisagem era árida e eu podia ver sujeira marrom em todos os
lugares que olhava. Enquanto eu caminhava pela estrada principal, vi que
dois abrigos improvisados   haviam sido construídos perto de nossa
propriedade. Os abrigos eram feitos de mudas e galhos de manzanita.

Olhei para o primeiro abrigo e vi um cachorro marrom de tamanho
médio enrolado ali. Eu poderia dizer que, em um ponto, ele tinha sido
claramente o animal de estimação de alguém, pois ele ainda estava usando
uma camiseta para cachorro bastante cômica e um pequeno boné de
beisebol. O cachorro não se mexeu e pensei que talvez estivesse dormindo,
mas na verdade não tinha certeza.

Só então notei um coelho muito grande parado bem ao lado do
cachorro. O coelho era enorme e branco com grandes manchas marrons. Mal
era reconhecível como um coelho, pois havia comido tanto que agora estava
grotescamente ingurgitado.

Quando me afastei dessa visão bastante estranha e deixei o abrigo,
percebi um movimento com o canto do olho. Eu olhei e vi uma vaca loira

3



com seu bezerro. A vaca parecia extremamente doente e o bezerro parecia
quase morto de fome.

A vaca era tão pequena e doente que era de partir o coração. Parecia
até que a vaca estava totalmente ciente de que seu bezerro estava
morrendo de fome por falta de leite, mas de alguma forma se sentia
impotente para fazer qualquer coisa a respeito. A cria estava deitada ao lado
de sua mãe e tinha uma aparência apática. Eu balancei minha cabeça em
tristeza com a visão horrível.

Então ouvi passos vindos de trás de mim. Quando me virei para olhar,
vi que meu marido estava agora ao meu lado. Eu estava chorando quando
me virei para ele. Eu o abracei e comecei a chorar quando apontei para a
visão horrível.

Eu: “Há comida para ela comer a apenas seis metros de distância em nossa
propriedade. Há alfafa fresca literalmente a poucos metros deles. Por que ela
simplesmente não come? Talvez eu deva pegar uma bandeja com comida e
levar para eles. Temos que ajudar ou eles morrerão em breve.”

Meu marido: “Erin, eles sabem que há comida aqui, mas escolheram isso
de propósito. Não sei por que o coelho está aqui. Isso é estranho e parece
zombar dos outros enquanto continua a se empanturrar de comida. Não há
realmente nada que devemos fazer aqui. Isso é difícil de olhar. Nós temos de
ir agora."

Eu relutantemente concordei com ele e continuamos nossa caminhada.
Decidimos então dar uma espiada no segundo abrigo para ver se também
havia alguma coisa estranha ali. Com certeza, havia uma jovem vaca
vermelha fisicamente saudável parada ali, mas parecia desorientada e
confusa. Isso também não parecia certo para nós.

Logo decidimos continuar caminhando para a caixa de correio. Depois
de pegar nossa correspondência, passamos pelo abrigo. Poucos minutos
depois, a vaca vermelha estava dormindo.

Não só isso, mas, quando passamos pelo outro abrigo, a vaca mãe já
havia partido e o bezerro jazia morto. O minúsculo corpo do bezerro
emaciado estava bem ao lado do cachorro adormecido. Percebemos então
que o coelho também havia partido.

Eu: Chorando. "Devemos enterrar o bezerro?"

Meu marido: “Não. Não sabemos o que causou sua morte. Simplesmente
não podemos correr o risco de levar qualquer doença potencial de volta para
nossa casa. Teremos apenas que deixá-la.”
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Eu: “Os urubus vão comê-la.”

Meu marido: “Talvez, mas Deus não nos chamou para gastar nosso tempo
assim. Ele não nos chamou para gastar nosso tempo tentando salvar aquele
que não deseja ser salvo. Havia comida bem ao lado deles e eles optaram
por não comê-la. Não é nosso dever garantir que todas as criaturas sejam
alimentadas. Embora isso seja nobre, simplesmente não é o que Deus dirige
para nós neste momento.”

Comecei a chorar porque era tudo muito difícil de olhar. Quando
balancei a cabeça em concordância com meu marido, ele se aproximou para
me abraçar. Mesmo sabendo em meu coração que ele estava certo, ainda era
tão difícil apenas continuar andando.

Sonho 1 terminou.

Sonho 2 (4 julho de 2017)

Eu estava morando em um quarto no 'Old Main' University Park
Campus Edifício na Penn State. Meus filhos também moravam lá, mas fora
do campus, em uma área iluminada e alegre com muito sol. Ao contrário de
onde eu estava, eles estavam rodeados pelo riso de pessoas alegres.

Fui visitá-los em sua residência e foi tão maravilhoso para mim vê-los
com tanta alegria. Cada um deles foi curado e agora começaram a ter vida
própria. Por alguma razão, todos parecíamos ter a mesma idade neste sonho
e como se estivéssemos na casa dos vinte.

Por outro lado, acho bastante estranho que o Senhor às vezes nos faça
parecer com a mesma idade de nossos filhos em alguns desses sonhos.
Embora eu realmente não saiba por que Ele faz isso às vezes, suponho que
este seja mais um mistério de nosso Deus ilimitado!

Quando visitei meus filhos, eles me perguntaram se eu estaria
disposto a me mudar do lúgubre prédio do 'Velho Main' para onde eles
moravam. Não demorei muito para me convencer e rapidamente concordei
em me mudar.

Eu: “Tudo bem, mas eu preciso voltar e juntar alguns itens primeiro.
Encontro você aqui por volta das 19h.”

Meu filho mais velho: “Tudo bem, mãe, mas se apresse. Lembre-se de
como fica escuro lá!”

Eu: Sorrindo. "Eu sei eu sei. Não se preocupe. Não vai demorar muito.”

Depois que cada um deles me abraçou, comecei a voltar para o meu
quarto. Enquanto eu caminhava, passei por duas pessoas que estavam
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olhando para mim. Isso me deixou bastante desconfortável, pois os dois
pareciam loucos e estavam sussurrando sobre mim em voz baixa. Um deles
então assobiou de uma maneira que eu sabia que era para dizer aos outros
que eu estava chegando.

Procurei à frente algum sinal de perigo, mas não vi nenhum. Decidi
continuar caminhando, mas muito mais rápido. Quando olhei para trás, os
dois malucos não estavam mais lá. Para meu grande alívio, logo cheguei ao
meu apartamento sem nenhum incidente.

Rapidamente comecei a juntar meus pertences, mas logo decidi que
isso estava demorando muito. Em vez disso, decidi reunir apenas o que
precisava e colocá-lo em uma pequena mochila. Quando estava prestes a
abrir a porta para sair, decidi espiar pela janela primeiro.

Quando olhei para fora, pude ver uma mulher de aparência insana
atacando minha porta com um machado. Havia vários outros com ela e
todos eles estavam do lado de fora do meu apartamento. Eu imediatamente
me arrependi de ter ido para meu apartamento sem um dos meus filhos.

Agora, normalmente eu teria meu marido aqui para me ajudar, mas
ele estava viajando com o filho. Quando comecei a ouvir o machado batendo
na porta, eu sabia que não demoraria muito para que eles conseguissem
entrar. Eu clamei a Deus.

Eu: “Oh Pai, por favor, envie Seus anjos poderosos para me proteger!”

Eu então ouvi a voz de Jesus falar de volta para mim com calma. Isso
me acalmou.

Jesus: “Erin, vá embora.”

Imediatamente não senti medo e abri a porta quando soube que a
mulher estava descansando entre o golpe do machado. Eu então
simplesmente passei direto por todos eles enquanto eles corriam para a
porta agora aberta do meu apartamento.

Nenhum deles poderia me ver. O Senhor baixou seus planos e eu sabia
que eles planejavam me atacar e matar naquela mesma noite. Eles
passaram direto por mim e não me viram. Eu não pude deixar de rir dessa
reviravolta enquanto caminhava até onde meus filhos estavam esperando
por mim. Eu olhei para o meu relógio e percebi que ainda estava 'na hora
certa'.

Sonho 2 terminou.
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Recebido no domingo, 9 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigada! Obrigado
por entregar meus dois filhos mais novos a Washington com segurança. Eu
os entrego a Você, Pai, pois eles estão sempre mais seguros em Seus
braços, não nos meus.

Como Você já sabe, tive uma noite muito difícil ontem à noite e não
me senti bem fisicamente ultimamente. Cada nova batalha parece exigir
mais e mais de mim. Embora eu fique mais bem equipado para o próximo
depois de cada uma dessas batalhas, muitas vezes dramáticas, também fico
fisicamente menos capaz de ficar de pé.

Parece que agora estou levando vários dias para me recuperar depois
de uma dessas situações estressantes. Sou muito abençoada por ter um
marido que agora pode testemunhar tudo isso e testificar da intensidade de
tudo isso. Obrigado, Pai, por enviar meu marido como minha testemunha e
apoio terreno.

Recentemente, percebi que, desde que meu marido leu meu 'Pequeno
Diário da Dor' como sendo causado por meu principal inimigo, ele se tornou
especialmente implacável contra esse inimigo em particular. Embora às
vezes eu ainda queira que tudo vá embora e desista, ele me dá palavras de
incentivo e insiste que eu me levante e lute como Você nos instruiu:

● “Não, Erin, com o Senhor atrás de nós, você nunca precisará inclinar
para este homem nunca mais.”

● “O Senhor diz que nos livrará dos maus caminhos deste homem, por
isso não vamos nos encolher.”

● “Lembre-se de que esse homem te odeia muito e nunca deixou de
desejar sua morte. Se "isso ou aquilo" o deixa com raiva, lembre-se
também de que ele simplesmente não pode ficar mais irritado do que
já está com você. Vamos seguir o plano.”

● "A menos que o Senhor nos diga especificamente o contrário, nós o
enfrentaremos em todas as oportunidades e não cederemos até que
tudo acabe."

● “Lembre-se de que este homem vê qualquer ato voluntário de
bondade de nossa parte como fraqueza. Ele se acostumou com você
ceder, mas eu estou aqui agora. Ele logo perceberá que as coisas
mudaram.”
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Oh, e deixe-me dizer a você, ele tem! Obrigado, Pai, por me enviar
meu marido. Estou com tanta dor e não sei como poderia continuar sem a
Sua força e agora a dele.

Meus braços estão dormentes, estou com dificuldade para respirar e
meu peito está pesado. Não sei por que tudo isso está acontecendo comigo.
Toda a dor parece me fazer esquecer rapidamente os motivos pelos quais
Você me disse para permitir isso.

Como resultado, estou lutando muito agora, pai, e estou muito
cansado. Em minha grande dor, às vezes até esqueço se fiz alguma diferença
na vida das pessoas ao meu redor. A dor afeta uma pessoa que é difícil de
descrever, a menos que você mesmo tenha experimentado isso.

Senhor, oro para ter demonstrado Seu amor e graça em tudo o que fiz.
Oro para que nossos filhos tenham crescido para conhecê-lo e amá-lo como
eu. Meus filhos, em particular, ficam facilmente desanimados quando Suas
promessas não chegam tão rápido quanto eles pensavam que deveriam.

Oh Pai, é tão difícil ser um adolescente neste mundo hoje. Como pai,
não consigo mais acompanhar as tendências que parecem lutar por sua
atenção. Neste momento da minha vida e da minha saúde atual, sinto que,
na verdade, seria um avô melhor do que um pai agora.

Eu orei por meus filhos. Orei para que eles tivessem aventuras
emocionantes, alegres e divertidas. Orei para que eles obtivessem sabedoria
em seu caminho até você. No entanto, a partir de agora, estou triste porque
as coisas não estão como eu esperava.

Meus filhos, mas especialmente meu filho mais velho, ficam cada vez
mais desanimados com suas atuais limitações mentais. Pai, não posso fazer
nada para curar seus corações e mentes. Tudo o que posso fazer é confortar
o quebrantamento deles enquanto esperamos pelo Seu tempo.

Eu literalmente não posso fazer nada nestes dias a não ser continuar
orando a Você de todo o meu coração. Meu nível de dor agora se tornou
muito intenso e vou parar por hoje.

Sonho 3 (10 de julho de 2017)

Recebido na segunda-feira, 10 de julho.

Eu tinha dois ferimentos separados e cada um era de um tamanho
diferente. O ferimento menor foi na minha perna direita e o ferimento maior
foi no meu torso direito. Embora eu tentasse de tudo para torná-los
melhores, eles não paravam de sangrar e gotejar. Embora as feridas não
parecessem piorar, também não pareciam estar melhorando.
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Decidi ir ao hospital para obter ajuda. Uma vez lá, vários especialistas
me viram e fizeram vários testes em mim. Por alguma estranha razão, cada
um dos especialistas me disse que as feridas tinham 'aberto bem'. Não fiquei
muito satisfeito com a atitude indiferente deles ou com esse comentário
aparentemente extremamente rude.

Especialista: “Lamento informar que não há nada que possamos fazer para
ajudá-lo.”

Eu: “Você não pode pelo menos verificar se há câncer nas feridas? Você não
pode me dar algo para impedi-los de continuar a sangrar?"

Especialista: “Você simplesmente precisa aceitar isso. As feridas não vão a
lugar nenhum. Na verdade, eles agora são uma parte de você.”

Os outros médicos, agora, estavam reunidos e eu esperava uma
segunda opinião de um deles. Em vez disso, todos concordaram com tudo o
que ele estava dizendo.

Eu: “Você está me dizendo que não há absolutamente nada que a ciência
médica possa fazer?”

Especialista: Rindo. “Por que você está tão preocupado? Essas feridas não
serão uma sentença de morte para você. Satisfeito?”

Eu estava prestes a protestar, mas ele condescendentemente deu um
tapinha nas minhas costas e foi embora. Enquanto ele se afastava, todo o
seu 'grupo' de equipe médica o seguia. Decidi ficar quieto, mas estava muito
desanimado. Eu clamei a Deus em oração.

Eu: “Pai, preciso da Sua ajuda. Se eu tenho feridas abertas, preciso que
você as cure. Talvez isso signifique outra coisa, pois Você já me disse que
me arrependi e fui perdoado. Oh pai, o que essas feridas significam? Por
favor me ajude."

Sonho 3 terminou.

Eu estava com tanta dor de novo que decidi parar para o dia.

Recebido na quarta-feira, 12 de julho de 2017

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado
por meu marido e filhos. Por favor, abençoe-nos logo, Pai, porque estou com
muitas dores. Estou me sentindo mais e mais desanimado a cada dia e
preciso da Sua intervenção divina em breve.
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Parei aqui por alguns minutos para orar, mas realmente para chorar.
Naquele momento, um pastor de oração messiânica de uma organização em
Israel me telefonou. Ela disse que o Senhor havia dito a ela para telefonar
para orar comigo por minhas necessidades. Enquanto vários pedidos vinham
à mente enquanto orávamos, descobri que principalmente queria orar pela
cura de meus filhos.

Pai, meu filho mais velho recentemente falou comigo sobre várias
coisas que estavam pesando sobre ele. Como eu, ele tem lutado com a
espera contínua por nossa cura.

Filho: “Mãe, sinto-me tão abandonado por Deus neste momento. Ele sabe
que não posso sobreviver neste mundo como sou, mas não está fazendo
nada a respeito. Eu não posso fazer isso lá fora. Eu não entendo como ser
normal. Eu não entendo como agir. Eu sou continuamente ignorado. Além
dos que estão aqui em casa, mas principalmente de você, estou sozinho. Eu
não tenho nada!"

Tentei encorajá-lo, mas sabia em meu coração que ele estava certo.
No entanto, na realidade, meus dois filhos estão lutando muito agora com
seu Asperger. Embora ambos digam que oram a você, eles também dizem
que 'desistem rapidamente quando Você não responde a eles'.

Pai, meu coração se parte por eles. De certa forma, até me sinto
isolado pela dor deles, pois sei que o mundo é um lugar difícil para crianças
como eles. Às vezes, sinto como se estivesse protegendo o mundo deles,
mas principalmente sinto como se os estivesse protegendo do mundo.

Meu filho mais novo parece ter uma memória de curto prazo limitada
combinada com uma memória de longo prazo muito seletiva. Embora eu
saiba que este é um recurso de segurança que Você colocou na fiação dele
por enquanto, ainda é uma coisa difícil de suportar. Como meus dois filhos
são muito fáceis de irritar, eles costumam ser alvo de provocações e
intimidação.

Ambos são desqualificados para a faculdade e até mesmo educação
vocacional e 'escolas de habilidades'. Embora meu filho mais velho possa
aprender línguas estrangeiras facilmente com sua memória incrível, seus
outros traços são muito debilitantes para perseguir isso completamente.
Simplesmente, ele é desqualificado para a maioria dos empregos, pois se
irrita facilmente com as pessoas.

Quanto ao meu filho mais novo, ele é extremamente talentoso em
atividades ao ar livre e qualquer tipo de projeto de construção. No entanto,

10



ele gosta da rotina e se retirará rapidamente assim que algo não for mais do
seu interesse. Isso também o torna desempregado.

Mesmo que meu marido esteja ciente de tudo isso e tenhamos
conversado longamente sobre isso, ainda foi bom orar sobre isso com o
pastor. Ela orou por mim e meus filhos. Pai, acredito que o Senhor a enviou
do nada para me fazer sentir melhor. Funcionou! Eu sabia que era de Você,
Pai, então, obrigado por enviá-la.

Junto com todas as orações que recebo de minha família Nest, você
sabia que eu também precisava disso agora. Oh pai, se decidir curar apenas
dois de nós de nossa casa, por favor, meus meninos. Eu ficaria tão feliz. Só
para ver o que venho orando de joelhos há anos, bem, eu não teria
palavras.

Então, Pai, eu os entrego ao Senhor mais uma vez. Oro para que a Tua
Vontade seja feita na Terra como no Céu em relação a ambos. Eles não
merecem tudo o que aconteceu com eles. Embora eu saiba que falo isso
apenas por causa da minha capacidade limitada de mãe e também saiba que
tudo isso faz parte do Seu plano maior, essa espera é dolorosa para todos
nós.

Embora eu entenda que toda a minha dor foi usada para me aproximar
de Você, é difícil para mim, como mãe, ver meus filhos continuarem lutando.
Embora eu negocie minha cura por meus filhos sem hesitação, agarro-me à
Sua promessa de curar a todos nós. Então, Pai, venho até o Senhor mais
uma vez e peço que tenha misericórdia de nós e logo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava deitado em uma bela campina e a temperatura era perfeita.
Quando fechei meus olhos, Você teve visão após visão de várias vinhetas de
minha vida. Isso me pareceu incomum, pois não conseguia me lembrar de
Você alguma vez me deu esse tipo de 'medley de visão' antes.

Albany, Califórnia, como uma criança de 10 anos: Eu estava dando um
passeio de minha casa na Masonic Avenue em uma rua paralela aos trilhos
do trem para o Bay Area Rapid Transit (BART). Atravessei a rua correndo e
sob os trilhos elevados do trem para uma área semelhante a um parque com
uma trilha para caminhada.

Eu estava usando calça boca de sino branca com listras verdes. Minha
calça e camiseta eram velhas e precisavam ser trocadas, mas éramos
pobres. Eu usava tênis verdes e agora eles tinham buracos. As solas eram
muito finas e quase totalmente gastas.
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Eu adorava correr, mas os calçados inadequados logo resultaram em
dores nas canelas que doíam tanto que às vezes eu precisava parar de
correr. Corri para cima e para baixo na trilha de caminhada até ficar cansado
e depois fui me sentar em um banco bem em frente à minha casa.

Hagen, Wisconsin como uma criança de 14 anos: Eu estava correndo
em direção a minha meia-irmã por um campo de grama muito alta. Quando
a alcancei, começamos a rir e brincar juntos. Então começamos a brincar de
esconde-esconde. Eu me escondi em um monte de grama alta. Logo percebi
que ela tinha me visto e estava se aproximando, então comecei a correr de
novo.

Casa de Campo aos 18 anos: Era primavera e eu estava morando em
minha casa no campo. Esta casa em particular foi a primeira a ser construída
em um empreendimento que mais tarde iria falhar. Eu corria diariamente em
uma estrada de terra que não ficava longe de onde morávamos. Eu estava
ouvindo 'E corri' de 'Um Bando de Gaivotas' no meu walkman.

Eu podia ver minha casa enquanto fazia a curva indo a toda
velocidade. Eu era tão jovem de novo e tinha esquecido como eu estava em
forma física incrível naquela época. Enquanto corria pela parte reta da pista,
senti muita alegria em correr com tanta facilidade.

Corrida de Pista na Universidade Estadual de Penn com 22 anos: Em
um piscar de olhos, eu ainda estava correndo, mas agora estava em um
lugar completamente diferente. Eu nunca dei um único passo na pista de
terra em que estava correndo. Eu balancei minha cabeça surpreso com os
caminhos de Deus.

Agora eu tinha os fones de ouvido atualizados e a música 'Corri' ainda
estava tocando. Eu não pude deixar de rir. Eu estava na pista de corrida
cross-country que circunda os campos de golfe White e Blue no Penn State
Campus. Eu poderia dizer que estava correndo cinco milhas pelo menos três
a quatro dias por semana.

Corri pelo lado direito do Curso de Golfe Branco e pude ver algumas
casas à minha direita por entre as árvores. Foi um belo dia. Olhei para trás,
para o campo de golfe, por um momento, mas quando olhei para a frente
novamente.

Caminho no Céu na minha idade atual: Eu estava instantaneamente em
um lugar diferente e em um caminho que não reconhecia. Eu não podia mais
correr como se tivesse acabado de entrar no campus da Penn State e
rapidamente diminuí o ritmo para uma caminhada. Demorei algum tempo
para recuperar o fôlego.
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O caminho era liso, estreito e bonito, mas me senti muito velha de
novo. É difícil descrever como é decepcionante ser jovem de novo e
instantaneamente voltar ao meu estado atual deficiente. Eu estava prestes a
chorar quando percebi que Jesus estava bem à minha frente e esperando
por mim bem no final do caminho.

Eu ainda me sentia velha, mas lentamente podia sentir minhas pernas
e pulmões se fortalecendo. Enquanto mantive meus olhos focados Nele, fui
capaz de ganhar mais e mais velocidade. Eu podia sentir meu corpo sendo
transformado e eu estava literalmente me tornando jovem novamente.
Comecei a correr mais rápido do que antes e minha respiração estava
ficando cada vez menos difícil.

Quando olhei para minhas mãos e corpo, pude vê-los mudando a cada
passo. Por mais incrível que fosse observar minha transformação, eu sabia
que, em vez disso, precisava ficar focado em Jesus. Eu olhei de volta para
Ele e Ele tinha um sorriso enorme no rosto.

Ao me aproximar, pude ouvi-lo começar a rir. As lágrimas agora
escorriam pelo meu rosto, mas desta vez de alegria em vez de dor. Eu me
abaixei e comecei a correr o mais rápido que pude em direção a ele. Agora
eu estava correndo mais rápido do que qualquer humano já correu na Terra.
Jesus estendeu os braços para me receber.

Jesus: Rindo.

“Não diminua a velocidade, Erin.”

Decidi jogar a cautela ao vento e de alguma forma até fui mais rápido.
Jesus acenou para mim e continuou a sinalizar para que eu fosse mais
rápido. Corri para Ele a toda velocidade e de repente fiquei preocupado com
a nossa segurança quando eu estava realmente perto, muito perto para
parar. Corri direto para os braços dele em alta velocidade, mas Ele me
segurou sem esforço.

Ele divertidamente me girou no ar em seus braços enquanto eu ria
como quando eu era uma criança brincando com minha meia-irmã. Senti
muita alegria e pude perceber que Ele queria que eu realmente aproveitasse
o momento. Ele diminuiu a velocidade e gentilmente colocou meus pés de
volta no chão. Depois de abraçá-lo pelo que pareceram minutos, ele olhou
nos meus olhos.

Jesus: “Que bom que você veio, Erin.”

Eu: "Senhor, o que foi aquilo?"
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Jesus: “Eu sou o Bom Médico, Aquele que logo te curará. Esses cenários
foram os momentos em que você Me procurou, embora você não soubesse
que estava procurando por Mim. Eu sempre estive lá com você, Erin, e até
corri com você enquanto você corria. Mesmo que Eu te conhecesse, você
ainda não Me conhecia.

“No entanto, embora agora você Me conheça, você está desanimada.
Você está desanimada porque tem sofrido fisicamente desde que entregou
sua vida a Mim. Agora você iguala os dois e está desanimada por sua
condição e dor atuais. Embora Eu não tenha causado o seu sofrimento, ainda
era permitido que você Me visse com você, mesmo durante os seus
problemas.

“Quando você finalmente clamou por Mim, foi então que Eu fui achado
por você. Embora tenha sido Eu quem a chamei pela primeira vez, você
demorou para que você finalmente Me ouvisse chamá-la. Sei que foi
doloroso, mas saiba que, em seu sofrimento, Eu estou sempre aqui com
você e que você nunca está sozinha.”

Eu: “Sim, Senhor, mas parece que Você nem mesmo me ouve em minha
dor. Fico magoado em saber que Você sabe perfeitamente que estou
sofrendo tanto, mas não fiz nada a respeito, mesmo quando já poderia ter
feito com tanta facilidade. Embora eu tente não mostrar minha dor para
minha família e amigos, ela ainda aparece em meus olhos em certos dias.

“A tristeza em meu coração pelas lutas de meus meninos, e agora até
de minha filha, pesou muito sobre mim recentemente. As últimas duas
semanas foram preocupantes e tenho medo de dizer que agora estou
começando a perder todas as esperanças.”

Jesus: “Eu também sofri, Erin. Eu clamei ao Meu Pai no jardim porque Eu
entendi que já que o tempo era tardio. Pedi que este cálice fosse passado de
Minha Vontade para a Vontade de Meu Pai, pois Minha Vontade 'na carne'
precisava ser fortalecida para suportar o que estava por vir. Um anjo então
apareceu e Me deu forças do Trono de Meu Pai para suportar o que Eu
estava por vir.”

Eu: “Sim, Senhor, mas Tu és o Filho de Deus e Deus na carne, então porque
precisas de força?”

Jesus: Sorrindo.

“Boa pergunta, Erin, mas então você também deve se perguntar por
que Eu me colocaria nesta posição para começar. Por que Eu suportaria tal
punição da carne quando seria mais fácil para Mim ordenar aos anjos dos
lugares celestiais? Por que Eu iria descer em carne e osso, afinal?"
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Eu: “Ótimas perguntas, Senhor! Você não poderia simplesmente ter tirado
os pecados do mundo das Cortes do Céu?”

Jesus: “Hmm, talvez Deus se enganou. Talvez Eu tenha passado por tudo
isso sem nenhum motivo real. Hmm."

Agora, devo observar aqui que Ele não estava sendo sarcástico comigo
e nunca foi sarcástico nem uma vez. Ele estava sorrindo para mim enquanto
falava e estava tentando me deixar à vontade para fazer essas perguntas a
Ele. Como de costume, funcionou perfeitamente... exatamente como Ele.

Eu: “Ok, ok, Senhor, sinto muito. Era realmente a única maneira e era a
maneira perfeita. Por favor me perdoe. Você veio em carne para ter um
relacionamento conosco. Você veio com muito amor. Você veio como o
Cordeiro do sacrifício e o bode expiatório para expiar nossos pecados de uma
vez por todas.”

Jesus: “Bem, sim, Erin, mas há muito mais do que isso. Você deve entender
que há um motivo pelo qual o Meu Pai Me enviou quando O fez. Isso foi
escrito e predito e tinha sido o plano desde o início.

“Agora, embora às vezes possa parecer que Eu estou alheio ao seu
sofrimento e que não ouço as orações dos mansos, Eu ouço, Erin, e sempre
ouço. No entanto, não será até que você finalmente esteja aqui Comigo que
tudo será mostrado.

“Naquele momento, você verá como tudo isso foi preciso e perfeito
desde o início até o grande e maravilhoso momento da Minha vinda para a
Minha Noiva. Vocês todos então dirão: 'Deus é muito maior do que eu
jamais poderia ter concebido, desde o início até o fim.'”

Eu: “Senhor, por favor, você poderia enviar um anjo para me fortalecer
como ele fez com você em Suas últimas horas?

Jesus: “Volte e leia tudo o que Eu lhe disse que faria por todos aqueles que
Me amam nestes tempos difíceis”.

Ele sorriu para mim e nós dois rimos juntos.

Eu: “Tudo bem, Senhor. Oh sim, eu acordei do meu sono há vários dias e
ouvi distintamente Sua Voz me dizer, 'suas três semanas de luto estão quase
completas.' O tempo de luto judaico da mesma duração começou depois
disso, então acredito que isso seja algo diferente. O que você quis dizer com
isso?

“Sei que tenho chorado de forma incomum ultimamente, então
presumo que isso deve ser parte do meu 'momento de luto'. Por favor,
Senhor, fortaleça o meu coração. Quando vejo pessoas sofrendo ou
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morrendo, parece tão diferente. A única maneira que conheço de descrevê-lo
é dizer que é como se de alguma forma eu já os conhecesse. Como isso é
possível?"

Jesus: “Ouvi suas orações pela mulher que você viu ontem à noite.”

Uma História sobre isso… eu e o meu marido estávamos recentemente
em um Walmart quando uma mulher passou com um grave inchaço causado
por linfedema. Seus tornozelos pareciam tão grandes quanto minha cintura.
Fiquei tão incomodada com isso que pedi ao meu marido que orasse comigo
naquele momento e ali na seção de produtos para que ela fosse curada.

Eu: “Oh, Senhor, por favor, cure-a. Me fez chorar ao vê-la assim. Também vi
um garotinho com uma cicatriz no crânio de uma cirurgia no cérebro.
Quando olhei para a mãe dele, de alguma forma pude sentir seu fardo. Oh,
Senhor, por favor, cure este menino também.”

Jesus: “Você também tem vários pedidos de cura para você e sua família
agora. Erin, há uma razão pela qual você foi chamada para orar agora. Eu
também chamei a sua atenção para o significado da Minha oração no jardim
naquela noite. Você está sobrecarregada de tristeza até a morte de sua
alma. Isso eu entendo, Erin, então ore. Como está escrito, a hora é
avançada e o Filho do Homem está próximo”.

Eu: “Senhor, alguns estudiosos afirmam tolamente que Deus enviou o anjo
para fortalecê-lo simplesmente fornecendo-lhe as palavras: 'Não, você deve
beber do cálice do sofrimento.'”

Jesus: Ele riu e balançou a cabeça.

“Hmm, então Eu exigi que um anjo Me trouxesse um 'não' reforçado
de Meu Pai no Trono para Me fortalecer com encorajamento para continuar?”

Eu: Rindo. “Bem, Senhor, claramente isso não pode estar certo, pois isso
não faria nenhum sentido!”

Jesus: “Isso Me faria parecer inconsciente do que Eu sabia que estava por
vir. Se for esse o caso, então por que Eu teria sentido a necessidade de orar
com tanta urgência? Por que Eu diria ao traidor, ao lhe dar pão, 'O que você
deve fazer, faça rapidamente'. Há ainda mais evidências contra isso.

“Agora, para simplificar, o anjo foi enviado para Me fortalecer. Então, o
que um anjo poderia fazer para Me fortalecer, a menos que fosse chamado
por Meu Pai com resistência sobrenatural para Meu corpo? Já que isso estava
na Vontade de Meu Pai, exatamente o que Ele disse para fazer.”

Eu: “Senhor, eu li recentemente que a maioria dos homens morre nos
estágios de espancamento pelos romanos e nunca chegou a 39. Quanto a
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você, Senhor, você ainda teve que suportar tanto, mesmo depois que o 39
estava completo.”

Jesus: “Sim, Erin, mas há ainda mais nisso. Agora, embora Eu estivesse em
ótimas condições físicas, Meu Espírito já estava sendo esmagado. Você se
lembra quando Eu lhe expliquei que isso era uma analogia do bosque de
oliveiras no jardim? Isso era como um lagar de óleo e Meu Espírito estava
sendo esmagado. Eu permiti o que você está suportando para que agora
você possa entender isso completamente.”

Eu: “Sim, Senhor, mas meu coração ainda dói de pensar em Você permitindo
que tudo isso aconteça comigo.”

Jesus: “Erin, há um propósito e você saberá. Agora, aqueles mais próximos
de Mim estavam com sono porque não entendiam a hora. Eles então Me
abandonaram e fugiram. Eu fui então preso e tive seis julgamentos. Durante
essas provações, muitas pessoas prestaram falso testemunho contra Mim.
Houve injustiça quando oito leis foram quebradas.

“Depois fui ridicularizado e espancado. Eu estava fraco apenas pela
perda de sangue. O peso da árvore que eu carregava era difícil de carregar
nas minhas costas. Isso é semelhante aos fardos que você carrega agora.
Eles são demais para você, Erin, e é por isso que continuo te lembrando de
que Me deixe tirá-los de você. Lembre-se disso, Erin.

“Quando cheguei ao Gólgota, Eu fui pregado na árvore. Eu fui então
levantado e elevado para que todo aquele que crê em Mim tenha a vida
eterna. Então Eu morri de coração partido na nona hora.”

Eu: Eu estava em lágrimas e o abracei. “Sinto muito, Senhor.”

Jesus: “Por que você está arrependida? Eu estou aqui, Erin. Houve vitória e
ainda há vitória. Agora, entendo que, do seu ponto de vista, parece que não
tenho simpatia ou compreensão por você, Erin, mas tenho. Eu amo Você."

Eu: "Obrigado, Senhor, mas ainda me sinto um morto-vivo agora e que
existem milhares de outras pessoas por aí em situação semelhante à minha.
Por favor, fortaleça-nos para suportar o que está por vir . Eu não sou você,
Senhor, e não há como eu suportar isso. Meu coração vai se partir.

“Agora, Eu tenho uma pergunta para você. Sua palavra diz que haverá
um tempo em que aqueles que acreditar em você fará obras ainda maiores
do que você em seu Nome. Quando eu olho para a história, eu não vejo que
nenhum homem foi capaz de acreditar em Você e fazer ainda maiores obras
em Seu Nome.
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Até os discípulos não correspondiam ao que Você fez quando eles
foram habitados com o Espírito Santo. Como isso nunca aconteceu antes e
Sua Palavra sempre se cumpre, isso deve significar que isso ainda está por
vir. Então, Senhor, quando será isso?” Sorri para Ele.

Jesus: Rindo.

"Você está fazendo muitas perguntas hoje, Erin, mas as suas
perguntas são boas. Logo chega um momento diferente de qualquer outro.
Embora este seja semelhante a outros tempos, como no pecado, agora há
muitos mais pecando.

"A magnitude do mal é como nos dias de Noé, em que outro dilúvio
teria sido necessário. O pecado se espalhou a ponto de quase ninguém ser
redimido, exceto um pequeno grupo de pessoas e animais. Será como
naqueles dias de Noé, mas em proporção à população.

"Agora, o que se desenrola foi predito, entendeu? Enquanto não há
nada de novo sob Deus, ainda posso fazer uma coisa nova."

Eu: "Isso sempre me fez pensar. Como você pode ser o mesmo ontem, hoje
e amanhã, já que nada é novo sob o sol, mas você ainda está fazendo uma
'coisa nova'?"

Jesus: Rindo.

"Boa pergunta. Você está citando Salomão sobre o esforço e o trabalho
diário. A rotina diária continua. No entanto, mais tarde está escrito que Eu
sou o mesmo e que Eu sou imutável. Como Eu sou uma rocha sólida e firme;
portanto, Eu sou confiável e você pode confiar em Mim.

"Eu sou o Noivo da Noiva e Eu providencio e cuido dela. Ela nunca se
preocupa porque Ela está confiante e confia plenamente em Mim para cuidar
de Sua Casa."

Ele sorriu quando apontou para mim.

"Agora, uma noiva confia em seu noivo para vir buscá-la em seu, 'dia
de casamento'.

"Ela ama Ele tanto que até abandonou a sua família para estar com
Ele."

Eu deveria notar aqui que esta parte estava se referindo a um
casamento judaico tradicional:

“Ela confia totalmente nEle com Sua vida. Ela prepara, ora e estuda
sobre Ele até o dia glorioso em que, com grande barulho e aplausos de Sua
festa, Ele vem para Ela.

18



"Enquanto isso, não deixe de ver que Eu sou um Noivo criativo. Eu
amo a Minha Noiva e envio presentes antes de Minha vinda para dar a ela
alegria e, mais importante, fortalecer o Seu coração em Mim com um amor
maior.

"Agora, o Noivo é firme, pois Eu sou o Noivo. No entanto, Meu Pai
Celestial é o Criador. Ele pode trazer as coisas juntas para o Seu bem e criar
uma coisa nova, como está escrito.

"Erin, Eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã, mas ainda posso fazer
uma coisa nova. Eu posso fazer algo inesperado, mas ainda previsto, mas de
uma maneira que a maioria dos estudiosos não pensa. Agora, mantenha
seus olhos fixos em Mim. Eu prometo a você que Eu não irei prejudicá-la.

"Mesmo que, às vezes, você sinta como se Eu tivesse desistido de você
e esquecido de você, por favor, saiba que Eu não faço isso e nunca farei uma
coisa dessas.”

Ele sorriu para mim.

“Agora, você notou que Eu não adormeci três vezes durante suas
orações?”

Eu agora estava rindo e Ele também.

Eu: “Sim, Senhor, mas estou surpresa, pois minhas orações muitas vezes
podem perambular”.

Jesus: "Sim, mas Eu ouço o seu coração. Erin, Eu ouço o seu coração.
Conheço seus pensamentos ansiosos, sua dor e sua dor. Dê-me seus fardos.
Você tem um jugo bastante pesado. Venha, Erin, agora você vai correr como
o vento."

De repente, estávamos em uma pista de corrida. Olhei para baixo e
estava vestindo trajes esportivos e alguns tênis de corrida incríveis. Então
notei que já estava montado em blocos de partida. Não pude deixar de rir
quando olhei para Jesus e vi que agora Ele estava segurando um
cronômetro.

Jesus: “Então, você está pronta, Erin?”

Eu: “Senhor, preciso de música primeiro!”

Jesus começou a rir.

Nesse momento, a música 'I corro' começou a tocar. Eu estava rindo
muito de novo.

Jesus: "Ok, então, você está pronta, Erin?"

Eu: “Sim, Senhor.”
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Olhei para a pista e decidi colocar tudo o que tinha nesta corrida. Senti
meu corpo um pouco tenso em antecipação, mas foi incrível ser atlética
novamente.

Então ouvi o som alto de um shofar e sabia que isso era meu sinal.
Comecei a correr o mais rápido que pude.

O sonho acabou.
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