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281 - Jesus e a Tempestade Furiosa
Que Logo Desaparecerá

Recebido em 21 de maio de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por um passeio maravilhoso com
minha família na costa do Maine. Foi um fim de semana lindo e um presente
assim. Enquanto nós provavelmente gastamos mais do que nós deveríamos,
era uma viagem que nenhum de nós esquecerá logo. Vale cada centavo!

Pai, meu médico ligou na quinta-feira passada para me dizer que o
neurocirurgião se recusou a realizar a cirurgia porque um especialista em
óptica precisa cauterizar os vasos que estão sangrando. Ele acrescentou que
havia outra lesão e que esta cirurgia é urgente. Bem, pode ser tão urgente
quanto quer ser, mas o que acontece se não houver um especialista que
faça isso?

Se ninguém pode realizar esta cirurgia e eu claramente não posso
realizar isso eu, portanto, tenho que dar isso para você, pai. Você é meu
Criador e me chama de amigo. Eu também sei que meu recipiente está
acabado e será usado em Seu serviço aqui na Terra.

É semana de Pentecostes em Israel, então ainda estou esperando por
um milagre. Parte dos sintomas que agora tenho são dificuldades de
memória. Pense em algo como uma 'cãibra cerebral momentânea'. Outros
sintomas incluem visão embaçada, acompanhada de dor na minha cabeça.

Obrigado, pai, pelo menos ainda é divertido para mim olhar para toda
a beleza lá fora. As árvores do lado de fora da minha janela abriram as
folhas e é tão bonita. Eu saí para colocar sementes no chão e para as aves
hoje cedo. Quando o fiz, quatro dos mais fofos esquilos vermelhos vieram
até mim para me cumprimentar.

O verão está começando agora. Nossa paisagem passou de marrom
para verde e floresceu em poucos dias. Este é um milagre divino de você,
pai. É tão lindo do lado de fora agora, então obrigado, obrigado e obrigado!
Obrigado mais uma vez por nossa viagem no fim de semana. As crianças
estavam rindo muito e foi um grande som para os meus ouvidos. Quanto
mais você, Pai, se alegra em cada um dos seus filhos. Oh Pai, como eu me
deleito em Você e em Seus caminhos misteriosos.
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Pai, tudo lindo, lindo, precioso, inestimável, glorioso, esclarecedor,
refrescante, satisfatório, pacífico, perfumado, gratificante e edificante é de
você. Tudo isso é de você. Não há substituto para você. Não há falsificação
que possa fazer tudo o que Você puder.

Deus até enviou Jesus para equilibrar as balanças para que os cativos
tivessem esperança. Graças a seu filho, os escravos terão a vitória. Aqueles
que são os últimos serão agora os primeiros graças ao sangue de Jesus.

Oh Pai, eu entrego minha vida a Jesus. Eu me rendo para seus
propósitos. Agora eu realmente percebo que este mundo não traz satisfação
a longo prazo. Somente Deus, meu Criador, pode cauterizar meu
sangramento. Só ele pode fazer cirurgias não invasivas em mim. Este é o
melhor caminho de acordo com meu plano, minhas esperanças e minhas
orações.

Pai, este é o meu caminho, mas talvez você possa ter um caminho
diferente aqui. Não tenho escolha senão confiar plenamente em Ti para
nossa libertação. Estou implorando por um milagre. Eu pergunto mais uma
vez se o arrependimento é necessário em Seus Tribunais Celestiais.

Embora o Senhor tenha me dito que se arrepender das coisas já
arrependidas não ajuda, minha necessidade de cautela e misericórdia
significa que ainda faço isso acidentalmente. Eu sei que isso é ridículo, mas
agora me arrependo pelo meu arrependimento.

Eu sinto como se tivesse atingido uma parte da minha corrida em que
uma represa quebrou meu caminho. O caminho é agora lavado como
resultado. Eu não posso voltar atrás, pois isso só faria a minha corrida mais
longa. A tempestade que está aqui agora está me forçando a 'abrigar no
lugar' até que ela desapareça.

Agora preciso que o Senhor separe o rio caudaloso que bloqueia meu
caminho ou faça com que Ele me leve para o outro lado para que eu possa
completar minha corrida. Não importa como eu olhe para isso, estou à
mercê de Deus. A morte está se aproximando e gritando para eu desistir.

Pai, você está tão quieto agora que seu silêncio é ensurdecedor. Como
posso terminar minha corrida forte com você? Por favor me ajude, pai.
Embora eu não me lembre de todas as Suas promessas neste momento,
lembro-me de que cada uma delas tinha vida para elas. Eu também sei que
Suas promessas são para aqui e agora na Terra.

Hoje é o dia Sétimo de Sivan, um dia chamado 'Amado de Deus'. Este
parece um dia tão bom quanto qualquer outro para a cura, Senhor. Por
favor, remova as águas revoltas diante de mim e acalme a tempestade. Por
favor, faça isso para que eu possa terminar minha corrida. Toma a minha
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vida, Senhor, e torna-a perfeita nos teus caminhos e para a tua glória. Tudo
isso é para a Sua glória e não para o meu conforto.

Jesus: “Erin, suba”.

Jesus está em pé em um caminho de pedra pavimentada em um
bosque de álamos. Estamos entre a vinha e a piscina. Ele acenou para mim
e estendeu os braços para me abraçar. Corri para ele e chorei em seus
braços. Eu estava usando um longo vestido de linho.

Jesus: “Eu tenho você, Erin, então não se preocupe. Você pode confiar em
Mim um pouco mais?”

Eu: Chorando. “Sim, Senhor.”

Jesus: “A corrida não terminou para você. Você se lembra das palavras de
encorajamento que lhe enviei ontem?”

Eu: “Sim, Senhor. Foi em uma loja na pequena aldeia de Camden, ME. Uma
mulher, dona da loja, veio até mim e me disse: 'Deus ainda não acabou com
você. Você faz parte do "exército de Deus". Fique forte e não se preocupe!
Isso não foi solicitado!”

Jesus: “A mulher estava falando sabedoria para você. Como você
respondeu?”

Eu: “Fiquei sem palavras. Eu simplesmente não entendo completamente
porque ela foi chamada para fazer isso.”

Jesus: “Talvez seja porque você é Erin e Deus é Deus. Eu sei que você se
preocupa com os negócios de Meu Pai, mas lembre-se sempre de que você
tem apenas uma pequena porção de uma imagem muito maior. Agora, o
que Eu sempre faço por você, e quero dizer 'sempre' como um absoluto
neste caso, antes que uma tempestade chegue a você?”

Eu: “Você envia vários sinais e encorajamento. Você então prepara meu
coração para lutar contra cada tempestade.”

Jesus: “Isso é correto, Erin. Como faço isso com antecedência, você pode
saber que Eu estou com você e deve acreditar que Eu assegurarei sua
libertação através dessas provações. Você se lembra de como as coisas
foram difíceis durante suas provações passadas? Lembre-se de como um
alívio veio sempre veio quando as coisas pareciam mais sombrias?

“Você clamará a Deus mesmo que Ele parecesse ausente de você. No
entanto, Eu te garanto, Erin, que Eu estava com você mesmo nas
tempestades mais escuras. Agora, o que cada uma dessas provações têm
em comum?”
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Eu: “Em todos esses casos, eu estava completamente fora das opções
terrenas. Do ponto de vista humano, não havia opções restantes. Neste
momento, tudo dependia apenas de Você e de Você.”

Jesus: “Então, quem você temerá se:

● Você é amada por Mim

● Meu Pai Celestial está no Trono

● Nem Eu e nem Meu Pai estamos condenando você, mas alegramos
em você em vez disso

● Você está nas Mãos de quem te criou

● Ele te deu sua salvação

● Ele fez um caminho para você no deserto e uma maneira de tirá-la
do deserto

“Se tudo isso é verdade, Erin, então de quem você temerá?”

Eu: “Enquanto eu sei que tudo isso é verdade, Senhor, por favor,
perdoe-me por ser fraca como eu sou apenas humana. Sim, tenho medo,
embora saiba que não devo temer. Por favor, Senhor, quero ver o que vem a
seguir. Eu não quero perder a minha visão ou ter minha visão piorar.

“Nossos filhos esperaram a vida inteira pelo que você fará conosco.
Estamos todos muito empolgados com tudo isso. No entanto, vejo-os agora
perdendo a esperança a cada dia que passa e sem milagres claros. Eu sinto
que muita coisa é deixada aqui para nós fazermos e que nós, como estamos
agora, ainda estamos em uma corrida incompleta.”

Jesus: “Então, Erin, o que você está pedindo de Mim?”

Eu: “Eu quero ter aqui na Terra como é no Céu e eu quero isso agora.”

Jesus: “Você tem orado bem e Eu tenho ouvido você. Agora, creia bem que
Eu posso fazer isso e que farei isto.”

Eu: “Eu não estaria aqui diante de Ti, batendo e procurando, se não
acreditasse que Tu podes fazer todas as coisas.”

Jesus: Sorrindo.

“Eu providenciarei as suas necessidades. Eu vou fazer todas as
tempestades pararem e as águas recuarem. Agora alegre-se, Erin,
alegre-se. Eu não terminei com você ainda. Eu te amo!”

Ele estendeu a mão e gentilmente me abraçou. Eu abracei Ele com
força em troca. Eu nunca quero deixar Ele... como de costume!

O sonho acabou.
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