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277 - Uriel, Portas, Falso Ídolos e
Ingratos Convidados

Terminado no domingo, 15 de abril de 2018

Iniciado no domingo, 25 de fevereiro de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por tudo o que temos. Obrigado
pelo meu marido, filhos e amigos. Obrigado por sua fidelidade quando tudo
parece perdido. Eu tive um sonho interessante na noite passada que me
acordou do meu sono. Foi um sonho muito claro:

Sub-Sonho 1  - “Esmagando Ídolos"

Eu agora possuí uma grande mansão. Teve muitos quartos bonitos e
foi bastante elaborado. Foi um pouco georgiano em grande estilo. Tinha
uma enorme varanda, junto com enormes colunas brancas. Curiosamente,
foi revestido em pedra em vez do tijolo usual.

Eu estava me preparando para entreter convidados de todo o mundo.
Para chegar até aqui, os convidados tiveram que viajar em um sistema
rodoviário muito confuso, cheio de pedágios, configurações de trevo e
turnpikes. Enquanto Deus me disse para me preparar para a minha festa,
achei estranho que tantos que chegam não tivessem ideia de como eu era.
No dia anterior à chegada dos convidados, eu tinha luxuosos enfeites de
plumas e vários tipos de travesseiros sofisticados trazidos para os colchões
em cada um dos quartos. Deus havia me instruído anteriormente a
ordená-los, pois nenhuma pessoa sob meu teto ficaria desconfortável
durante a sua estada.

Eu ainda estava um pouco preocupada, entretanto como nossa
mansão era tão inacreditavelmente grande que estava me levando um
pouco mais longo que esperou preparar cada um dos quartos. Todos os
quartos deveriam ser decorados em grande estilo, pois Deus me fornecerá
os meios para comprar os melhores lençóis, toalhas e mesa para os
convidados que estavam prestes a chegar.

Quando terminei o último dos preparativos, agradeci a Deus mais uma
vez por essa mansão incrível que Ele havia providenciado para nós, junto
com tudo o que estava contido nela. Para minha surpresa, ouvi uma
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comoção na porta da frente e percebi que os convidados já estavam
começando a chegar. Isso foi mais cedo do que o esperado.

Como agora eu não tinha tempo para trocar meu traje de limpeza,
atendi a porta exatamente como estava. Porque eu estava vestida de uma
maneira inesperada, os convidados não pareciam me conectar como
também sendo o dono da casa. Eu ri porque, apesar de eu ter dito a cada
um deles meu nome, eles ainda não conseguiram "ligar os pontos".
Enquanto cada um dos convidados ainda me tratava cordialmente, eles me
abordavam como se eu fosse o contratado e não o dono do local e a anfitriã
do evento. Eu decidi 'fazer o papel' e mostrei cada um dos convidados para
seus quartos quando eles chegaram.

Cada pessoa me perguntou como a mansão que Deus nos deu era
impressionante e que eles se sentiam bem-vindos. Eu decidi então verificar
nas duas mesas de banquete principais que estão sendo preparadas para o
jantar. Enquanto eu tinha ajuda externa com os preparativos da refeição, eu
ainda era responsável pela configuração dessas duas tabelas.

Ao fazer isso, comecei a fazer alguma aritmética mental e logo
percebi que o número de lugares seria insuficiente para o número de
convidados que haviam chegado. Desde que eu já tinha uma oferta para
comprar uma segunda mansão, decidi que essa compra agora precisava
passar imediatamente para acomodar meus convidados extras.

Fui até a mulher vendê-lo e reiterei que ainda estava interessado em
comprar sua mansão. Ela parecia completamente surpresa com isso, quase
como se nunca tivesse levado minha oferta original a sério em primeiro
lugar. Eu rapidamente percebi que ela não tinha.

Eu: “Muitos mais convidados do que eu esperava chegaram à minha casa. A
fim de acomodar esses convidados extras, eu realmente preciso finalizar a
compra da sua mansão imediatamente.”

Mulher: Rindo de mim. "A sério? Você nunca poderia pagar por este lugar.
Por que você está perdendo meu tempo?”

Eu: Eu mantive a calma. “Ouça, aqui está o número de telefone do meu
banco. Ligue para eles e eles vão verificar se eu posso pagar por isso.”

Mulher:“ Ok, tudo bem… eu vou.”

Antes de telefonar para o banco, ela procurou informações de contato
para garantir que o número que eu havia dado a ela fosse realmente o
banco. Isso foi. Ela ligou para o banco e pediu para falar com o gerente do
banco. Ela foi direcionada imediatamente.

Embora um gerente de banco nunca fizesse isso na vida real devido a
preocupações com a privacidade, ela passou a dizer a essa mulher a incrível
quantia disponível para minha disposição, tudo isso conforme me foi

2



fornecido por Deus. Em vez de parecer feliz com uma "venda certa", ela
parecia com ciúmes e raiva de mim.

Mulher: Balançando a cabeça em raiva reprimida. "Veja todas estas
estátuas e outros itens aqui?" Ela apontou para um monte de ídolos. Eu
tenho trabalhado minha vida inteira para acumular estas coisas e eu só vou
vender esta casa para você, se você comprar estes também."

Olhei para a parede que ela estava mostrando e notei que havia pelo
menos uma centena de cubículos iluminados em uma variedade de armários
embutidos. Cada cubículo continha um ídolo separado e era iluminado de
forma dramática.

Eu me senti totalmente com nojo desses ídolos surgindo em meu
coração. Não havia como eu desonrar a Deus incluindo-os na compra. Para
minha surpresa, de repente ouvi o Senhor me pedir para ir em frente e
comprar os ídolos com a casa. Enquanto eu estava chocada ao ouvir isso,
eu sabia que Ele tinha um plano, como sempre tem.

Eu: "Ok, sim, eu vou comprar esses ídolos com a sua casa."

Como essa mulher tinha más intenções em exigir isso, ela parecia
muito satisfeita com o meu aparente compromisso. Liguei para o gerente do
banco e pedi que ela, junto com uma segunda testemunha, viesse à casa
para notarizar e finalizar a transação do contrato de venda. Por alguma
razão, foi só então que percebi que ainda tinha minha vassoura comigo,
aquela com a qual eu estava varrendo a outra mansão. Ao comando do
Senhor, eu deveria fazer algo com a vassoura da mesma maneira que antes
que a mulher saísse.

Eu virei minha vassoura de cabeça para baixo e peguei um dos ídolos.
Eu então joguei no ar como uma bola de beisebol. Enquanto descia, e com a
forma perfeita, usei o cabo da vassoura para esmagar o ídolo enquanto
ainda estava no ar. Eu bati no ídolo com tanta força que ele imediatamente
se desintegrou em uma nuvem de pó branco.

A mulher gritou para eu parar enquanto ela corria em torno de tentar
coletar "seus ídolos". O gerente do banco e a testemunha informaram que
não eram mais dela.

Gerente: “Lamento dizer isso, mas esses ídolos não são mais seus.
Coloque-os de volta quando você perdeu o direito deles quando você
vendeu a casa.”

Mulher: “Eu entendo isso, mas ela deveria guardá-los, não destruí-los!”

Eu balancei a cabeça em desacordo enquanto continuava a pegar
esses ídolos e pulverizavam eles.
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Eu: sorrindo. "Por que se preocupar? Você não pode ver que estou usando
isso para meus propósitos?”

Mulher: “Eu posso ver isso, mas você está destruindo minha coleção.”

Eu: “Bem, agora é minha coleção e agora estou remodelando-os… em
pedaços!”

Mulher: “Que desperdício! Estes são lindos! Alguns deles têm milhares de
anos. Quem você acha que é para remodelar a história?”

Eu: “Você está errada. Esses ídolos foram feitos para tentar remodelar a
"Sua história", a história de Deus, Sua criação. Esses ídolos são mentiras e
não têm valor. Esses ídolos não têm outro propósito senão arruinar vidas e
até almas. Devemos adorar e servir ao nosso Único e Verdadeiro Criador,
Deus e Seu Filho, Jesus!”

Depois que terminei de esmagar o último ídolo, virei a vassoura e
comecei a varrer as partículas cinzentas de poeira. Eu então os coloquei no
forno. Eu notei que eles foram instantaneamente queimados
completamente.

Depois de alegremente dispensar a mulher que estava bem triste,
voltei a preparar minha nova mansão para os convidados extras. Eu me
senti tão feliz com esta incrível mudança de eventos orquestrada pelo
próprio Deus. Depois de finalizar meus preparativos, corri de volta para
minha primeira mansão.

Quando cheguei lá, fiquei impressionado com a alegria dos meus
convidados. Eu também estava feliz sabendo que cada um deles tinha sido
enviado pelo próprio Deus. Eu silenciosamente me misturei e escutei como
histórias, positivas para uma mudança, foram faladas sobre mim.

Como nem uma pessoa me reconheceu ainda, eu ri para mim mesmo
e não senti necessidade de dizer nada. Meus convidados estavam felizes e
isso me fez feliz e muito grato a Deus por organizar tudo isso.

O Sub-Sonho terminou.

Depois desse sonho, voltei a dormir e tive um segundo sonho. Este
parecia ter elementos de continuação do primeiro sonho. No entanto,
também parecia ter elementos relacionados a excesso de indulgência e
auto-indulgência. Por alguma razão, não fui levado a escrever este segundo
sonho.

Enquanto eu ainda estava lá, maravilhada com o sonho que acabara
de escrever, de repente me lembrei que tinha acabado de enviar uma carta
ontem ao meu advogado de L & I, descrevendo todos os erros cometidos
contra mim por essa instituição. A falta de cuidados médicos era tão notável
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e excepcionalmente severa que meu advogado recebeu a carta delineando
isso com "gratidão".

Nós organizamos então um telefonema. Durante as discussões que se
seguiram, ele me informou que iria encaminhar esta carta, juntamente com
todos os documentos comprobatórios que apoiam cada uma das alegações
de corrupção, ao Senado estadual, à Câmara e a vários grupos de vigilância
de base de agências de debilidade do estado.

Eu estava absolutamente feliz! Tornar isso ainda mais incomum é que
essa conversa com meu advogado aconteceu em um sábado, um dia em
que ele geralmente não trabalha. Depois de quatro longos anos lidando com
essa corrupção, posso finalmente ver alguma ação para colocar sua
corrupção na linha de frente no horizonte.

Por outro lado, meu advogado também me lembrou que a agência
ficará tão irritada com isso que interromperá imediatamente meus
pagamentos por invalidez quando virem essa carta. Esses pagamentos
representam uma perda de cerca de US $1.800 por mês e serão muito
sentidas. Dito isto, só sei que é para isto que estou sendo chamado a fazer.

Quando meu advogado perguntou se eu estava bem com isso, eu
disse a ele que preferia viver minha vida com dignidade com menos
dinheiro do que continuar sofrendo com essa renda, sendo obrigado a
dançar ao som dela. Eu tenho que admitir que… estou com medo disso.

Saí do barco direto para uma tempestade furiosa e estou com medo.
Embora agora eu esteja andando em mar agitado, confio plenamente em
Jesus para tudo o que temos e para tudo o que está prestes a acontecer.
Depois de refletir sobre isso por um tempo, decidi abrir minha Bíblia. Eu
abri as páginas e havia a Tua Palavra em Isaías 43:19 sobre você 'fazendo
uma coisa nova'. Quando percebi como isso era aplicável à minha situação
atual, comecei a chorar.

Logo depois disso, fui levado a ler o Sonho 252. Esta é uma
ocorrência rara, pois raramente leio qualquer um dos meus sonhos antigos,
a menos que meu marido mostre algo em um deles. Eu li esse sonho e
comecei a chorar tudo o que Ele fez por nós.

Oh Pai, eu amo tanto você e seus caminhos. Embora Seus caminhos
sejam muitas vezes difíceis de compreender, eles também nos lembram que
não há outro deus como você e que você é nosso único Deus! Do começo ao
fim, posso ver que Sua divina tapeçaria foi intrinsecamente tecida. Embora
doloroso às vezes, seus planos são complexos, perfeitos e incrivelmente
bonitos. Os eventos que você orquestrou são tão incríveis que eu sei que
ninguém mais poderia ter orquestrado isso, exceto Você, nosso Deus Vivo.
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Pai, você é nosso ídolo, mas não da maneira que a sociedade adora
ídolos humanos. Você é o nosso super-herói, mas não da maneira como
nossos filhos e tantos adultos adoram super-heróis. Você é o amante de
nossas almas e o guardião de nossos corações.

Oh pai, sua vara e pessoal me confortam, então muito obrigada. Eu
sou até mesmo grato por Você continuar a castigar e disciplinar aqueles de
nós que Te amam com todo o nosso coração (Hebreus 12). Sem a tua
instrução, o teu espírito que vive dentro de nós, estaríamos perdidos.
Obrigado!

Recebi no domingo, 25 de março de 2018,

Eu tive dois sonhos na noite passada:

Sub-Sonho 2 - “Vivendo ao lado de um homem demente”

Eu era jovem novamente nesse sonho, mas não Transformada. Isso
foi incomum. No entanto, eu ainda tinha todas as experiências de vida e
conhecimento que tenho hoje. Enquanto eu estava com todos os nossos
cinco filhos, minha tia estava aqui comigo também.

Estávamos viajando por uma cidade distante e íamos parar na casa de
uma mulher muito rica e poderosa. Como essa mulher conhecia minha tia,
ela nos convidou para jantar e nós concordamos.

A frente de sua casa era quase inteiramente de janelas. Isto
negligenciava o horizonte da cidade, um que eu não reconheci. Se eu
tivesse que adivinhar, diria que era na costa leste, talvez em Baltimore.
Depois de uma refeição maravilhosa, dissemos nossos "adeus" e
"agradáveis" e seguimos para o carro. Para nossa surpresa, nosso carro
simplesmente se recusou a começar. Minha tia foi até a porta e perguntou
se poderíamos ficar lá até que a ajuda chegasse.

A mulher que tinha sido tão gentil conosco e nos tratará como
convidados, agora nos tratava como se fôssemos pobres depois de suas
coisas. Ouvi minha tia soltar alguns nomes de pessoas influentes e
perguntei se ela poderia simplesmente pegar emprestado o telefone em vez
de nos incomodar demais.

De repente, a mulher lembrou que minha tia estava tão conectada
quanto ela e mudou de atitude. Ela então se dirigiu a todos nós e perguntou
se gostaríamos de passar a noite lá. Neste momento, nenhum de nós estava
confortável em ficar na casa desta mulher, pois ela era claramente instável.

A mulher insistiu e minha tia nos assegurou que seria apenas uma
noite. Com base em que sabíamos que a ajuda viria pela manhã,
concordamos com relutância em passar a noite. O mordomo da mulher
mostrou-nos os nossos quartos.
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Eu achei estranho porque minha tia e cinco filhos tinham quartos nos
fundos da casa, mas o meu ficava na frente da casa. Meu quarto tinha
muitas janelas e logo fiquei surpreso ao ver que cada janela tinha vários
revestimentos de janela.

Isso foi realmente muito engraçado. Cada janela tinha persianas,
persianas, cortinas romanas, sanefas e painéis de cortinas. Não fazia
sentido. Todas as cortinas, sanefas e persianas romanas estavam forradas e
entrelaçadas. Diferente do arranjo de janela incrivelmente estranho, o
quarto em si era realmente muito agradável.

Mordomo: “Preciso avisá-lo para não tocar em nada. Você deve
simplesmente dormir aqui e não se mover ou quebrar nada. Minha
'madame' é muito particular e ela tem convidados chegando em alguns
dias.”

Pensando que ele estava apenas se referindo a itens em mesas
laterais e móveis, eu balancei a cabeça em concordância. Eles
provavelmente estavam preocupados em reorganizar as coisas, já que
sabiam que eu era designer de interiores.

Depois que o mordomo saiu, fechei a porta do meu quarto. Depois
que fiz isso, pude ouvir algumas boas noites sussurradas acontecendo no
corredor. Decidi abrir as cortinas, levantar as pesadas cortinas romanas e
abrir as persianas.

A vista era simplesmente de tirar o fôlego. As luzes da cidade eram
incríveis. Enquanto examinava os vários edifícios, notei algo estranho. Havia
um homem demente à minha frente em seu próprio quarto com janelas. Já
que estávamos no mesmo andar, ele estava olhando diretamente para mim.

Ele de alguma forma sabia meu nome e apontou para mim enquanto
ele gritava. Ele começou a rir de mim. Eu agora sabia por que as janelas
estavam tão cobertas. Rapidamente fechei as venezianas, puxei as cortinas
para baixo, depois as persianas romanas e fechei os painéis. Fiquei muito
perturbado por esse homem enlouquecido que acabara de ver.

Eu estava agora um pouco sem fôlego e deitei na cama em exaustão.
Enquanto eu gostava desta casa, você não podia me pagar o suficiente para
morar ao lado desse cara. Quando calculei mentalmente a planta baixa,
percebi que o quarto em que eu estava era o único cômodo da casa que
tinha uma visão do "homem enlouquecido".

Eu fui acordado pela manhã por uma batida na minha porta. Era
minha tia e ela me informou que poderíamos ir como um homem de serviço
já tinha estado lá para consertar o carro. Eu rapidamente juntei minhas
coisas e as levei para o carro. O mordomo nos ajudou a carregar nossas
malas no carro. Ele parecia com raiva de mim, então eu me dirigi a ele:
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Eu: "Está tudo bem?"

Mordomo: "Eu vejo que você não ouviu minhas instruções. Você não era
para tocar em nada no quarto em que estava hospedada."

Eu: “Sinto muito. Eu só não achei que você quis dizer as coberturas de
janela também. Abrindo estes geralmente nunca são desaprovados.”

Mordomo: “Bem, agora você sabe o motivo dessa regra, certo?”

Eu: “Sim, e eu realmente sinto muito por não ter escutado você.”

Mordomo: “Aquele quarto era dos meus empregadores até que o homem
veio. Agora ela dorme em outro lugar. A sala agora é raramente usada como
resultado desse homem.”

Eu: “Quem é aquele homem louco?”

Mordomo: “Nós não temos certeza, exceto que sabemos que ele é um
atormentador.”

Eu: “Por que ela simplesmente não se mexe?"

Mordomo: “Ela se recusa e decide ignorar o que está olhando para ela”.

Eu: “Ela é ou corajosa ou tola, mas eu não sei qual delas ela é.”

Isso pareceu afrouxá-lo . Eu poderia dizer que ele concordou comigo,
mas não estava querendo dizer nada depreciativo contra seu empregador.
Depois de uma breve pausa, ele simplesmente não conseguiu se conter.

Mordomo: Sorrindo e balançando a cabeça. “Talvez os dois.” Depois que
nos despedimos e voltamos à estrada, minha tia, nossos filhos e eu
decidimos orar pela mulher e sua situação. Embora ela fosse rica, ela ainda
vivia uma vida que era pobre. Ela era atormentada diariamente por esse
homem demente. Nós oramos para que ela pudesse encontrar em breve a
paz divina que somente Deus pode entregar.

O sub-sonho 2 terminou.

Sub-Dream 3 - “Amigos Ingratos ”

Eu me transformei nesse sonho e mais uma vez jovem. Eu era jovem,
mas não me transformei no sonho anterior. Eu estava alegre novamente. Eu
estava com vários dos meus amigos e cada um de nós estava planejando
casamentos.

Meus amigos cada um tinha maneiras muito específicas em que eles
queriam que seus casamentos fossem. No entanto, eles estavam tão
envolvidos nos detalhes que pareciam ter esquecido que o casamento era
uma cerimônia de testemunhas de uma união ou contrato espiritual. Eu não
disse nada porque estava gostando de ouvir todos os seus planos.
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Por alguma razão, meus dias estavam sendo gastos dirigindo em
torno de olhar para diferentes locais para os meus amigos. Eu estava lá
para ajudá-los e para encontrar várias idéias para eles considerarem.
Mesmo que eu estivesse planejando um casamento, esses amigos mal me
agradeceram e agiram como se eu fosse obrigado a fazer isso por eles.

De repente, percebi que nenhum deles me perguntou o que eu queria
para o meu casamento. Eu decidi guardar meus desejos para mim mesmo.
Fiquei triste depois de algum tempo, sabendo que eles não se importavam
em descobrir o que eu desejava ou gostava, mesmo que eu estivesse
tomando tempo para perguntar o que eles desejavam. Meu noivo viu minha
tristeza e veio até mim:

Meu noivo: "Erin, se você pudesse ter alguma coisa, o que seria?"

Eu estava muito feliz que ele iria me perguntar isso, mas eu
realmente não tive uma grande resposta. Eu simplesmente não tinha
pensado sobre o que eu queria para mim. Depois de uma pausa para
pensar, sorri e lhe dei minha resposta:

Eu: “Quero que minhas flores de casamento incluam peônias. Eu amo
peônias. Ah, sim, eu também amo lindos lírios. Fora isso, eu só quero casar
com você e comemorar com um belo jantar. Ah, sim, eu também quero
muitas risadas e talvez até dançar.”

Meu noivo: “Esses são pedidos razoáveis. Talvez você possa fazer isso por
seus amigos. Eles são seus amigos, certo?”

Eu: Eu pensei por um momento. "Sim. Eu acho que eles estão felizes por
mim. Vou contar a eles sobre as flores que eu gostaria.”

No dia seguinte, encontrei alguns de meus amigos em um pequeno
café da rua. Eu tinha parado em uma florista antes de conhecê-los. Eu
peguei algumas peônias e lírios incríveis lá. A florista acrescentou algumas
ervilhas à mistura. Acabou sendo o buquê mais bonito que eu já vi aqui na
Terra.

Eu: “Este é um presente inestimável e precioso de Deus. Sua beleza é
maravilhosa demais para mim. Estou completamente maravilhada com este
lindo buquê que você arranjou para mim.”

Florista: “Erin, estes são os meus presentes para você. Tenho notado que
você vem aqui todos os dias e olha para essas flores. Talvez você possa
pintar algumas aquarelas e eu as pendurarei em minhas paredes.”

Eu: “Eu lhe darei uma aquarela como presente para elas. Vou contratá-lo
para o meu casamento.”

Estendi a mão e abracei a gentil florista. Eu tive um sorriso enorme e
dei um pulo quando deixei a loja dela. Eu mal podia esperar para
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compartilhar minhas escolhas de flores com meus amigos. Quando cheguei
ao café, percebi que cada um dos meus amigos estava completamente
imerso em seus próprios planos. Eles estavam tão imersos que mal notaram
que eu havia chegado.

Então percebi que nenhum deles parecia feliz agora. Depois de ouvir,
percebi que eles estavam discutindo sobre os detalhes de cada um dos seus
locais de casamento. Eles mal olhavam para mim. Um dos meus amigos
finalmente se dirigiu a mim, mas só porque ela notou o quão incrível meu
buquê de flores era.

Amigo 1: “Quem te deu estas flores?”

Eu: “Minha florista. Estas são as flores que vou usar para o meu
casamento.”

Amigo 1: “Você não pode ter lírios. Essas são minhas flores.”

Amigo 2: “Peônias? A sério? Eles se machucam facilmente e são para
pessoas idosas.”

Amigo 3:“ Você deve estar brincando. Ervilhas? Ervilhas doces são nada
mais do que uma erva daninha.

Eu as escutei quando as queixas aumentaram. Depois de alguns
minutos de ser dito o quão estúpido minhas escolhas foram, decidi
abordá-los de uma maneira positiva.

Eu: “Bem, eu gosto delas. Eles são perfeitas para mim. Suas opiniões são
apenas isso e minha opinião é tudo o que importa neste caso. Na minha
opinião, eu amo minhas seleções.”

Amigo 1: “Suponho que você agora vai nos dizer que seu casamento está
do lado de fora.”

Amigo 2: “Sim, onde você está planejando ter seu casamento e recepção.
Você não sabe que todos os locais são tomados? Não há lugar para ter o
seu.”

Eu: “Eu tenho uma pequena igreja branca com um belo mirante. Nós
estamos tendo nosso casamento e cerimônia lá.”

Todos olharam para mim e agora estavam rindo da minha resposta.

Amigo 4: “Hmm, baixo orçamento.”

Eu: “É perfeito para mim. Meu Pai disse que Ele todas as minhas supriria
cada necessidade minha. ”

Amigo 3: zombando de mim. “Dado o seu passado e talento, esperávamos
muito mais de você.”

Eu: “Bem, ninguém nunca disse nada para mim.”

Amigo 1: “Você é nossa maior ameaça.”
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Eu: “Esses são nossos casamentos. Este é suposto ser um dia alegre.”

Neste momento, eles mal reconheceram o que eu disse. Percebi que
eles não se importavam mais em me incluir. Quando eu disse adeus,
ninguém sequer me deu qualquer pensamento. Eu não entendi o que
aconteceu. Fui para casa e me perguntei se alguém a quem eu convidaria
chegaria ao meu casamento.

Quando cheguei em casa, havia uma nota na minha porta. A nota
dizia o seguinte:

“Querida filha, Eu me alegro com você e cuidei de todos os detalhes
relativos ao seu dia especial. Tomei nota de tudo o que Eu fiz no seu ser,
incluindo todas as coisas bonitas que lhe trouxeram uma alegria especial.
Nenhum detalhe será esquecido. Você confia em Mim para fazer tudo o que
Eu disse?”

Eu olhei para o céu com um sorriso no rosto e respondi:

Eu: ”Sim, pai, o que eu tenho a perder? Por favor, faça tudo de acordo com
a sua vontade. Sua vontade é perfeita. Minha vontade tem falhas,
obstáculos e lutas. Dou todos os meus planos a Você e à Sua glória.”

O sub-sonho terminou.

Recebido na sexta-feira, 13 de abril de 2018

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por este dia, outro dia aqui! Este é o primeiro dia em que
parece primavera aqui. Nissan é o começo da primavera e a palavra
hebraica para a primavera é Aviv. Av significa que Pai e Iv é a representação
de 12. Aviv é, portanto, também visto como o 'Pai dos 12 meses do ano'.

A Páscoa também representa um novo começo e um tempo para
libertar os cativos. Hoje é dia 28 de Nissan. Segundo os historiadores, o
Nissan 28 marca o dia em que as paredes desmoronaram em Jericó. Pai,
estou exausto. No calor de todos os meus problemas, eu reagi e fiquei
chateado. Antes disso, eu permaneci quieto, o que mostrava sabedoria.
Tudo o que temos é o seu, pai. Nenhum dos nossos testes ou testes são
uma surpresa para você.

Em breve chegaremos à conclusão de um bloco de martelos de sete
meses muito difícil. Esta foi uma época em que um tigre adormecido foi
despertado. O 8° mês é representativo de 'novos começos', por isso vamos
esperar para a conclusão deste julgamento.

Pai, durante este tempo, minha alegria foi grandemente diminuída. Eu
sei que, de acordo com a tua palavra, a alegria do Senhor é a minha força.
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Quando o muro foi construído em Jerusalém e as pessoas ainda estavam
abatidas e exaustas, Deus ordenou que encontrassem alegria e
comemorassem.

Eles deveriam celebrar seus novos inícios e a conclusão de sua
reconstrução do muro, apesar da grande oposição. No Salmos 28:7, o
Senhor é minha força e escudo. Eu confio nele com todo meu coração. Ele
me ajuda e meu coração está cheio de alegria. Eu explodi em canções de
ação de graças.

Eu encontrei alegria nos animais ao redor do nosso quintal. Os cervos
não fogem de mim. Em vez disso, eles estão perto de mim e não têm medo.
Eles confiam que eu não vou prejudicá-los. Os esquilos se aproximam,
assim como os outros pequenos animais e pássaros. Isso faz meu coração
alegre.

As águias estão agora se acasalando e dançando juntas no ar. Eles
fazem isso "dois a dois". Foi incrível ver isso de perto. Eu percebo através
disso tudo o que sou verdadeiramente pequeno. Meu único significado é o
que você considera que seja.

Todas as minhas conquistas, talentos, habilidades e recompensas
foram todas concedidas a você por você e por seu comando. Tudo o que
fazemos é ser para o Seu uso e para a Sua glória. Em uma palavra para
mim de alguns dias atrás, você me deu instruções e me disse que você
colocou uma porta na minha frente. A porta à minha frente é enorme, mas
está fechada.

Jesus: "Erin, suba."

Na minha frente havia uma porta maciça. A porta tinha quatro painéis
e era feita de madeira muito grossa. A maçaneta era de bronze e estava
situada acima do meu alcance. Eu empurrei a porta para abri-la, mas estava
fechada.

Sentei-me ao lado da porta com as costas contra ela. Eu descansei
minhas mãos nas minhas bochechas e olhei para o chão. Eu solto um
suspiro enorme. Só então, Uriel estava em pé na minha frente.

Uriel: "Erin, levante-se."

Ele estendeu a mão para a minha mão e eu estendi a minha para
segurar a dele. Mais uma vez fui rapidamente trazido de volta aos meus pés
graças a Uriel.

Eu: “Uriel, não posso abrir esta porta. Eu não posso nem alcançar a
maçaneta.”

Uriel: “Então você deve esperar, Erin. Eu estou aqui para instruí-la nas
portas. ”
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Eu: “Tudo bem, eu preciso de ajuda.”

Uriel: “Essa porta lhe foi apresentada por Deus. A porta aqui é uma
promessa para você que, através desta porta, é um novo começo para você.
Através desta porta, a morte não o encontrará.”

Eu: “Eu não entendo, Uriel.”

Uriel: “Você tem adivinhado as promessas de Deus porque Ele não lhe
mostrou o caminho no qual Ele te livraria. Porque você esperava apenas
coisas boas de acordo com seu nível de conforto, não esperava mais
desconforto. Isso é comum ao homem porque Deus te mostrou que Ele te
libertaria do seu estado atual. Você esperava que a libertação acontecesse,
não para seu estado piorar.”

Eu: “Sim. Em setembro passado não foi ótimo, mas nunca imaginei que as
coisas ficariam assim.”

Uriel: “Então, você sentiu como se Deus tivesse abandonado você. Você se
sentiu sozinho e ferido, até com raiva. No entanto, Deus não te disse que
Ele te entregaria de uma maneira que você não acha? Sua vontade por
eventos e tempo causou desapontamento, pois eles não correspondiam ao
plano de Deus.

“Quando você olhar para trás para ver Suas promessas depois que
elas forem cumpridas, você verá o que Ele estava dizendo para você e tudo
isso se alinhava perfeitamente com o que ocorreu. Então, Erin, você está
infeliz com a vontade de Deus ou com o Seu tempo?”

Eu: “Bem, eu não posso mentir para Deus. Sim, eu estava infeliz com ele.
Tem sido angustiante, desolador mesmo. Ó Uriel, eu amo a Deus, meu Pai,
e amo a Jesus, a seu Filho e a meu Senhor e Deus. Ele me chamou de
amigo, mas me senti abandonado. Eu não sabia o que eu fiz para trazer
isso. Eu pensei que tinha feito o que era honrado à sua vista.”

Uriel: “Às vezes não é sobre o seu conforto pessoal, Erin. Você está falando
agora como um pedaço de barro a Deus o Potter e dirigindo a forma das
coisas?”

Eu: “Não, Uriel. Eu apenas pensei que meu recipiente estava pronto porque
Ele disse que era.”

Uriel: “Um vaso usado para o serviço de Deus ainda é de Deus. Você se
ofereceu para a glória de Deus, não para o seu conforto pessoal. Ele pode
facilmente colocá-lo na prateleira de resfriamento para ser ornamental e
coletar poeira. Agora, arrependa-se disso e entregue-se a Deus.”

Eu: Comecei a chorar por Deus agora. “Sinto muito, Pai. Eu pensei que você
se alegrava comigo. Eu tive o cuidado de manter meu coração em você. Eu
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estava com raiva de você quando parecia que as correntes do mar nos
afastavam ainda mais das Tuas praias pacíficas.

“Fomos varridos por torrentes maciças e por ondas tão altas que não
conseguimos ver o horizonte. Nós não conseguimos ver nenhuma terra. Nós
perdemos a esperança. Nossas bocas disseram o que pensamos que você
queria ouvir, não o que realmente sentíamos.

“Nós chamamos você quando os tubarões começaram a circular. O
medo fez nossos corpos congelarem. Nós não podíamos mais pisar água,
mesmo que nossos movimentos nos colocassem em perigo. Eu sinto muito,
Deus. Nós nos entregamos tudo o que somos para você. ”

Uriel: “Erin, Deus não te abandonou. Ele está com você. Não ouça
murmúrios, fofocas e rumores de tolos. Eles serão responsabilizados por
Deus. Lembre-se que obedecer é melhor que sacrificar.

“Uma porta também pode ser um lugar onde Deus irá mantê-lo livre
de danos. Isso foi exibido quando o povo de Deus marcou os postes das
portas e entrou para ser abrigado pela mão de Deus. Eles fizeram isso para
que, quando o anjo da morte varreu o Egito, o primogênito das portas
marcadas fosse poupado.

“Algumas portas têm fechaduras. No entanto, Deus lhe deu chaves
para destrancar essas portas. Uma vez aberto, e desde que você seja a
dona da chave, você tem autoridade para entrar e entrar pela porta. Às
vezes, há várias portas e apenas uma chave.”

Eu: “Sim, e há outras ocasiões em que há várias chaves e apenas uma
porta. Eu acho que uma chave também poderia ser uma pepita de
sabedoria ou conhecimento que então destranca uma porta fechada.”

Uriel: “Muito bem, Erin. As teclas exigem ação quando uma porta é
apresentada. Quando você recebe chaves, mas nenhuma porta é
apresentada, então segure essas teclas perto de você até que a porta seja
colocada diante de você.”

Eu: “E se não houver chave ou não cadeado?”

Uriel: “Então não há ação de sua parte requerido até que Deus ordene uma
ação. Agora, quando um homem perverso vê que uma porta está fechada
para ele e ele deseja entrar sem ser convidado e segue por outro caminho,
o homem é um ladrão, pois a porta não foi aberta para ele. Este homem
então pára em nada para entrar. Ele então vem para roubar, roubar e
destruir tudo o que está dentro. Portanto, entregue suas vidas para os
propósitos de Deus, como está escrito que o Senhor é a Porta das Ovelhas.

Eu: “E se as portas apresentadas não forem as portas de Deus?”
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Uriel: “Não entre mesmo quando parecer confortável ou familiar. Você
deveria orar em vez disso. Erin, uma porta foi apresentada muitas vezes a
você por Deus. Você não sabe a diferença agora?”

Eu: “Sim, Uriel, eu sei. Eu só perguntei porque as portas são arrumadas o
tempo todo. Também parece que as portas do inimigo estão abertas o
tempo todo.”

Uriel: “Enquanto a tentação de atravessar essas portas está lá, Deus não
fez isso com você. Apesar das petições implacáveis que o inimigo fez para
você e sua família, nenhuma nova petição foi concedida. Todas as portas
foram fechadas e o inimigo só pode obter acesso por meio de petições
antigas, mas mesmo assim apenas permitido por Deus.”

Eu: “Hmm, então o inimigo ainda pode obter acesso através de permissões
antigas?”

Uriel: “Você precisa fazer mais do que apenas orar e peticionar. Em breve
você será obrigado a agir. Agora olhe aqui... é uma porta. Eu me virei e lá,
bem na minha frente, estava esta porta maciça ainda fechada. De repente
me lembrei das palavras de Deus da Bíblia. Peça e será dado a você.
Procura e acharás. Bata e a porta será aberta para você.

Uriel: "Vá em frente, Erin."

Voltei para a porta e bati alto. Em vez de abrir para dentro como eu
esperava, a porta se abriu em minha direção. Fui abri-lo mais um pouco e
ouvi a voz de Jesus ecoando em direção à abertura:

Jesus: “Erin, você está me convidando para jantar com você?”

Eu: “Sim, Senhor, sim!”

Jesus: “Então vamos jantar juntos. Eu te dou uma chave, Erin. Eu sei tudo
o que você tem passado. Eu tenho colocado diante de você uma porta
aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mesmo
assim você guardou a Minha Palavra e não negou o Meu Nome.”

Logo depois que ouvi isto, lá estava Ele, bem na porta. Ele sorriu para
mim através da porta. Eu sorri quando notei que Ele estava usando Sua
coroa.

Jesus: “Erin, você veio. Venha, Eu tenho preparado um lugar para você na
Minha mesa. Venha, Erin, venha.

Ele estendeu a mão para mim. Eu coloquei minha mão na dele.

Eu: “Tem mais gente vindo?”

Jesus: “Claro. Eu tenho aberto uma porta que ninguém pode fechar e teno
fechado uma porta que ninguém pode abrir. Não se preocupe, Erin, Eu
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tenho planejado um maravilhoso jantar. Eu tenho tanto refrescante água
como vinho. Você está pronto? ”

Eu: “Sim!”

Jesus: “Então vem”

Eu andei em direção a Ele e à porta bonita que agora estava aberta.

O sonho acabou.

Recebido no domingo, 15 de abril de 2018

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por esta bela casa e uma casa
cheia de crianças saudáveis que amam você! Obrigado pelo meu marido!
Obrigado por esses sonhos. Como você sabe, eu tive um sonho épico na
noite passada.

Sub-Sonho 4 - “Presente Generoso, Amigo Ciumento”

Eu fui chamado para ajudar um amigo meu com um projeto de
remodelação. Ela era apenas uma corretora de imóveis e não estava
qualificada para oferecer seus serviços como reformadora em relação a essa
propriedade.

A casa estava no centro de uma nova área de negócios. A propriedade
era enorme e só o lote valia milhões de dólares. Enquanto o exterior da
casa era principalmente branco, o telhado de sacudidelas, empenas e
caixilhos das janelas eram um belo preto contrastante.

Havia várias dependências pequenas que eram como casas de
hóspedes. O casal que possuía tinha deixado a propriedade entrar em
desordem. Quando entramos pela porta da frente, logo ficou claro que
ninguém estava tomando o tempo para cuidar da integridade do núcleo
dessa casa. Havia camadas construídas no topo das camadas anteriores.
Em vez de remover o piso antigo, o novo piso era simplesmente colocado
em cima do piso antigo. Sem dizer uma palavra, pude ver que, por baixo de
várias das camadas rasgadas, havia belas características originais. Eu pude
ver que este lugar tinha muito potencial.

O agente imobiliário amigo meu manteve o foco dos vendedores em
vender para desenvolvedores que derrubariam o local. Ela acreditava que o
preço de compra da casa seria pequeno em comparação com o que
poderiam obter se vendessem para os desenvolvedores.

De alguma forma, eu sabia que os vendedores não tinham problemas
financeiros e eram indiferentes se ganhavam algum dinheiro extra
vendendo a propriedade para os desenvolvedores. Após uma inspeção mais
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detalhada, notei que os vendedores tinham roupas casuais que eram
high-end.

O argumento final que eu tinha para este casal ser secretamente rico
é que eles tinham dois cachorros pequenos que eu sabia que teriam custado
uma fortuna. Os cães eram 'mini-raças' de cães maiores. Um dos cães era
um husky siberiano de xícara de chá. O outro cachorro era um dálmata em
miniatura. Ambos eram incrivelmente lindos.

Meu amigo imobiliário estava tentando convencer o casal a vender
para os desenvolvedores, pois ela sabia que iria para mais, inflando sua
comissão. O casal vendedor logo percebeu que ela tinha pouco interesse em
vender a propriedade para alguém que realmente queria que a casa
permanecesse. Eles pareciam confusos sobre o porquê de eu estar lá:

Casal (vendedores): “Quem é esse?”

Amigo (agente imobiliário): “Ela é uma arquiteta de interiores.”

Casal: “Você a trouxe para solidificar o seu caso para vender para
construtores e, mais tarde, remover a propriedade?”

Eles então se viraram para mim. “Então, qual é exatamente a sua
opinião sobre essa propriedade?”

Minha amiga de imóveis parecia satisfeita por ter certeza de que eu
fortaleceria o seu “caso”.

Eu: “Simplesmente, gostaria de poder comprar este lugar. É
impressionante. Com algum trabalho, poderia ser restaurado e ser uma
casa tão bonita. Esta casa, uma vez restaurada, seria tão atraente que
muitos convidados gostariam de vir e visitar.”

Casal: Eles pareciam atordoados com a minha resposta. "Por favor,
explique."

Eu: "Esta casa é uma jóia escondida que só precisa de um pouco de
atenção."

Casal: "Qual seria a sua visão para a nossa casa?"

Eu: "Talvez pudesse ser transformado em uma pousada ou mesmo um local
de casamento . Existem casas na propriedade e estas poderiam ser usadas
para os hóspedes. Um dos chalés tinha sido uma capela ao mesmo tempo.
Enquanto os terrenos precisam de algum cuidado, já existem belas
trepadeiras e árvores que se encaixam perfeitamente.

“Se você quisesse, eu acredito que cavalos poderiam prosperar aqui.
Há também um pequeno lago que parece um pântano agora. Isso poderia
ser facilmente restaurado, removendo as algas cobertas que cobrem. Sua
casa é tão bonita que já posso ver beleza aqui, apesar da necessidade de
uma limpeza.”
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Casal: Eles estavam empolgados com o que eu acabara de dizer. “Qual é o
seu nome?”

Eu: “Erin”.

Casal: “Bem, Erin, hoje é o seu dia. Nós estamos dando tudo isso para você
como um presente.”

Amigo: “Oh não, não, não, você não pode fazer isso!”

Eu: “O que? Me desculpe, mas eu não entendo. O quê?”

Casal: “O Senhor nos disse que enviaria alguém para restaurar tudo isso.
Ele nos disse que nossa casa seria mais uma vez linda e traria muita alegria
para aqueles que a visitam. Então, Erin, aqui está a escritura da nossa
propriedade. Nós também transferiremos fundos suficientes para você não
apenas restaurá-la, mas também mantê-la.

“Como seus impostos aumentarão, pois a área ao redor da
propriedade cresceu consideravelmente mais valiosa, também fornecemos o
suficiente para cobrir isso também. Mesmo que o governante da área tente
causar problemas, agora você não precisa se preocupar com nada.
Esperamos que você aceite nosso presente com alegria.”

Eu: Eu ainda estava em completo estado de choque. “Ah sim, sim, claro,
sim!”

Casal: “Então assine aqui e tudo isso é seu.”

O casal me entregou alguns papéis. Parecia ser uma escritura junto
com alguns documentos bancários. Então ouvimos meu amigo gemer de
desgosto. O casal virou-se para falar com meu amigo nesse inesperada
decisão.

Casal: “Nós entendemos que você é um notário. É por isso que pedimos
para você estar aqui. Não se preocupe, pois nós lhe reembolsaremos pelo
seu tempo.”

Minha amiga ficou em choque. Ela olhou para seu e-mail e só agora
percebeu que nunca lhe pediram para ser um agente imobiliário, apenas
para servir como um notário. Minha amiga relutantemente retirou seu selo
de notário, lacrou e testemunhou os documentos sendo assinados. Havia
três conjuntos de papéis a serem assinados, o que levou algum tempo.

O casal, então, pagou à minha amiga muito mais do que seus serviços
notariais valiam. Eles decidiram pagar à minha amiga uma quantia igual à
sua "comissão perdida", um valor nos seis números. Mesmo que isso fosse
uma quantia chocante, minha amiga não estava contente. Ela estava
queimando com ciúmes do meu presente do casal.
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Depois disso, o casal me levou até o quarto maior da casa. Era um
dancehall com um teto espelhado. Os espelhos estavam pegajosos e
rachados. O casal riu e se virou para mim para me fazer uma pergunta.

Casal: “Você está pronto para derrubar esse teto? Eu sei que você quer.”

Eu notei que havia várias cordas presas ao teto. Essas cordas eram,
por sua vez, todas controladas por uma longa corda. Nós ficamos no
corredor através da porta desse enorme quarto. O teto espelhado não
estava acima de nós aqui.

Eu puxei a corda com toda a minha força e o teto de vidro desabou.
Ficamos admirados com a beleza do teto original. Havia belos trabalhos
esculpidos em todos os lugares, junto com algumas pinturas
impressionantes com afrescos.

Todo este artesanato rodeava uma bela clarabóia totalmente
operacional que podia ser aberta à vontade. Eu podia ver as estrelas
através da clarabóia. Era tão romântico e bonito que nos tirou o fôlego.

O sonho acabou.
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