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282 - Jesus e Nossa Necessidade
de Confiar Nele

Recebido em 10 de junho de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais tempo! Obrigado por outro dia. Obrigado pela
alegria. Obrigado pela beleza em torno de nós e da vida selvagem. Meu
marido e eu fomos para uma unidade ontem à noite e vimos uma família
inteira de águias. Havia cerca de 7 a 9 deles, mas eu não sabia exatamente
quantos. Enquanto eu queria tirar algumas fotografias das águias, elas
estavam muito longe. Eu orei e pedi que eles fossem trazidos para mais
perto. Obrigado Senhor, eles estavam de repente bem perto de onde
estávamos. Eles logo estavam brincando sobre a água e estavam tão perto
que consegui tirar algumas fotos excelentes deles.

Quando voltamos para casa um pouco mais tarde, finalmente
consegui fotografar o beija-flor da garganta rubi que nos visitava. Eu tenho
tentado capturar este pássaro na minha câmera há semanas, então
obrigado, pai, por permitir isso. Isso é tão divertido para mim. Você é o
nosso Criador e criou tantas coisas bonitas.

Eu estava recentemente relembrando sobre quando eu costumava
estar em forma. Pai, eu tomei isso como garantido e nunca soube
agradecer-lhe pela minha saúde. Bem, eu estou agradecendo a você agora.
Quando você é jovem, é tão fácil acreditar que você tem tempo ilimitado
para depois fazer o que quer que seja.

Eu também tinha grandes esperanças para o meu futuro. Isso incluiu
grandes ambições, projetos, metas, conquistas, prêmios e assim por diante.
Enquanto talvez alguns tenham conseguido tudo isso, há sempre algo ainda
esperando por cada um de nós no outro extremo de nossas vidas. Não
importa quem você é, a idade eventualmente alcança cada um de nós.

Oh Pai, como eu gostaria de estar em um corpo mais forte e jovem
novamente, mas agora com todo o meu conhecimento sobre Você e Seus
planos para nós. Toda a minha vida teria tomado um rumo diferente e eu
teria seguido suas instruções. Enquanto estou tão feliz com o que sou
agora, além da saúde, eu poderia ter chegado aqui com muito menos
problemas.
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Às vezes sinto que o tempo é mais rápido para mim agora do que
para a maioria das pessoas. Eu também sinto que a dor às vezes pode se
tornar meu manto em vez de alegria. Ainda assim, agradeço-lhe por tudo,
pai. Você é o tesouro do meu coração e da minha vida. Você está sempre
diante de mim e em tudo ao meu redor, incluindo a natureza, então
obrigado.

Está se tornando cada vez mais difícil escrever nos dias de hoje.
Apesar disso, e até que você me diga para parar, eu vou lutar com a dor
para continuar a escrever até que você me instrua a fazer de forma
diferente. Até que você me diga para fechar meu diário e colocar minha
caneta pela última vez, continuarei a escrever como sou chamado.

Eu tive um sonho várias noites atrás que foi bastante vívido. A melhor
maneira que posso descrever é que parecia uma "fatia da vida cotidiana".

Sub-Sonho 1 - "Romã Rasgada ao Meio"

Eu estava em uma sala grande sozinha. Quando olhei para cima, pude
ver o teto. Comecei a olhar em volta de mim e não havia muito o que olhar.
Então peguei um movimento acima de mim e olhei de volta para cima. Um
grande saco estava agora bem acima de mim. O desenho do saco era como
o de uma romã achatada, mas com o invólucro ou a pele exterior parecendo
um pouco com um pano de aniagem.

Sem aviso, duas mãos grandes e enormes apareceram. Eu
rapidamente determinei que eles eram as mãos de Deus. Eu então observei
quando Suas mãos enormes de repente rasgaram o saco ao meio. As
muitas sementes que estavam neste saco começaram a derramar-se sobre
mim. Enquanto eu inicialmente gritei quando pensei que isso seria doloroso,
não foi.

O sub-sonho 1 terminou.

Descobri que eu também tinha gritado na vida real, assim como eu
acordei e meu marido estava rindo sobre isso. Esse sonho surgiu do nada e
me tirou do sono. Sentei-me com o coração acelerado e discuti brevemente
esse sonho com meu marido antes de voltar a dormir. Após cerca de uma
hora, tive outro sonho…

Sub-Sonho 2 - "Passaros Lindos Cantando no Galho”

Eu estava olhando para uma grande árvore de formato perfeito
quando notei um ramo particularmente bonito. Quando olhei mais de perto,
notei que o ramo tinha vários pássaros lindos sentados sobre ele. Dois deles
logo me chamaram a atenção e eu os reconheci como um par de Buntings
Índigo.
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Então notei que havia um pequeno pássaro roliço ao lado deles. Este
pássaro tinha um ventre amarelo claro. Nesse galho também havia uma
pomba branca, junto com algumas outras aves que eu não reconhecia.

Todos eles começaram a cantar em uníssono. Quando estendi a mão
para a minha 'câmera dos sonhos' para tirar uma foto, de repente eu
acordei.

O sub-sonho 2 terminou.

A fotografia de Indigo Buntings "de verdade" me fez sorrir como eu já
os tinha visto no meu alimentador e nunca conseguia tirar uma foto. Esta
variedade de pássaros é bastante rara aqui e tenho tentado fotografá-los
sem sucesso até agora. Meu marido os tinha visto também, mas nenhum de
nós conseguiu um tiro. Tal como acontece com tudo "natureza" no céu, eu
simplesmente amo como a vida selvagem não tem medo de nós em tudo.

Eu tive outro sonho na noite passada.

Sub-Sonho 3 - “Caminhando em Direção a um Pôr-do-sol Sem Fim”

Eu estava andando em um caminho ao pôr do sol. Eu não conseguia
ver para onde o caminho estava indo quando o sol estava se pondo
diretamente no caminho à minha frente. Continuei andando, embora não
conseguisse ver até onde precisava andar ou até onde estava indo. Decidi
sentar e esperar o sol se pôr enquanto a luz intensa estava fazendo meus
olhos lacrimejarem.

Depois de um tempo, decidi que o sol não ia se pôr. Eu esfreguei
meus olhos e decidi continuar andando. Enquanto eu continuava a andar,
meus olhos estavam regando cada vez mais a luz intensa. Enquanto isto
seria bastante irritante na Terra, não era irritante neste sonho. Eu estava
curioso para saber aonde esse caminho levava.

O sub-sonho 3 terminou.

De repente eu acordei deste sonho para descobrir que lágrimas reais
estavam escorrendo pelo meu rosto. Eu ri enquanto meu travesseiro estava
agora ligeiramente úmido. Eu então me perguntei se eu realmente estava
lá, pois essas lágrimas não eram lágrimas emocionais, mas eram "lágrimas
de luz brilhante". Obrigado Pai, por me conceder esses três micro sonhos.
Como eram muito curtos e claros, isso os tornava muito fáceis de escrever.

Por favor, continue a me conceder alegria, pai. Se você decidir me
levar para casa, oro para que minhas histórias de Seus milagres sejam
lembradas por meus filhos, familiares e amigos. Eu oro para que, através
dos meus testes, provações e tragédias, as pepitas do Seu imutável amor
por mim não estejam perdidas.
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Eu amo você, pai! Minha vida está em suas mãos. Minha história é
sua história dada a mim. Você transformou minha vida em pérolas. Sim,
você até mesmo levou meus erros e minha miséria e transformou-os em
pérolas. Obrigado pai!

Jesus: "Erin, suba."

Eu me encontrei andando por um caminho de terra marrom e
cascalho que parecia uma área perto de nossa casa. Eu olhei para baixo e
percebi que não estava em um corpo alterado. Como eu ainda estava no
meu estado atual, não demorou muito para que eu precisasse descansar.
Sentei-me em uma grande rocha que eu nunca tinha visto antes em termos
da versão terrestre deste caminho.

A área ao meu redor parecia muito semelhante a um terreno baldio
onde a nossa casa está agora. Embora a casa tivesse sumido, parecia que a
grama ainda estava sendo cortada. Eu decidi continuar a andar pelo
caminho. Onde há agora lares, não se encontrava nenhum deles nesta
versão celestial, mas de alguma forma ainda terrena.

Havia lindas bétulas e pássaros incríveis ao meu redor. Lágrimas
escorriam pelo meu rosto enquanto o caminho se iluminava em uma luz
cada vez mais brilhante. Depois de alguns segundos, essa luz se tornou tão
intensa que precisei fechar os olhos com força. De repente ouvi a Voz de
Deus falar comigo de cima.

Deus: “Erin, Eu tenho construído uma casa para você e sua fundação está
em rocha sólida. A menos que um lar seja estabelecido por Mim, o trabalho
é em vão, pois não resistirá durante as tempestades. Quanto a sua casa, Eu
tenho construído e ela é Minha. Eu tenho estabelecido ela.”

Embora tenha levado alguns minutos de espera depois que Deus
terminou de falar, a luz brilhante acabou diminuindo para a iluminação
normal ‘perfeita’ a que estou acostumada quando estou visitando o céu.
Abri os olhos e agora podia ver todo o caminho até um lindo lagozinho. Eu
decidi continuar a andar pelo caminho.

Logo percebi que tinha um pouco mais de energia para o meu passo.
Percebi que era porque percebi que, com base no que Deus acabara de
dizer, minha vida não foi em vão. Fiquei feliz em saber que até os meus
problemas foram usados para a glória de Deus. Como Ele é meu Autor e
Consumador de minha raça, devo confiar nEle para terminá-lo bem. Eu
estava agora perto da beira do lago e decidi sentar em uma pedra para
olhar através da água. A água estava perfeitamente imóvel, tão imóvel que
parecia vidro. Estava perfeito para jogar pedras para pular na água. Eu
peguei duas pedras. Ambos eram lisos e planos.
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Como eu não tinha pedras assim por muito tempo, eu pensei demais
quando joguei a primeira pedra. Entrou direto na água sem um único salto.
Então notei que a ondulação causada por essa rocha era particularmente
grande. Decidi que precisaria pedir ajuda ao Senhor antes de jogar pela
segunda vez.

Eu: "Senhor, enquanto eu percebo que tenho muitas limitações físicas, Você
deixaria meu segunda pedra pular algumas vezes para mim?"

Meu objetivo pessoal era fazer com que essa pedra pulasse três
vezes. Eu acabei, fiquei no meu melhor balanço de braço que pude e soltei
a pedra. Para minha surpresa, pulou tantas vezes que perdi a conta.
Comecei a rir e tinha ainda mais energia para jogar de novo. Eu procurei
por algumas pedras mais planas para pular.

Eu: “Senhor, eu nunca deveria te limitar. Seus planos são muito maiores do
que as limitações que eu coloquei em mim mesmo. Eu estava orando por
três pulos e você me deu um número incontável de pulos. Você me deu
muito mais do que eu poderia imaginar ou sonhar. Obrigado por me dar
esperança!

De repente, ouvi as vozes mais calmas falando atrás de mim.

Jesus: “Você aprendeu muito com tão pouco hoje. Muito bem, Erin, muito
bom.”

Eu me virei e lá estava Jesus. Corri direto para os braços Dele e
comecei a chorar.

Eu: chorando. “Estou tão feliz em vê-Lo, Senhor. Estou tão feliz que você
esteja aqui.”

Jesus: “Você está em boas mãos, Erin. Eu tenho você. Quando você usa
todas as suas opções físicas ou planos e então só existe Mim, você confia
em Mim?”

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Você confia em Mim com tudo o que você tem?”

Eu: “Sim, Senhor, claro. No entanto, eu só fico com medo às vezes. Eu sei
que não deveria e sinto muito por fazer isso. Não há manual…”

Eu me contive. “… Bem, na verdade, sim, existe a Palavra de Deus,
meu Manual sobre a vida. Lamento que nem sempre vou a isso. Torna-se
tão difícil quando sinto tanta dor.”

Jesus: “Bom, muito bom. Você Me preocupou lá.”

Ele riu bem-humorado e gentilmente me cutucou.

Eu: “Você é tão engraçado, Senhor, como eu sei que você nunca se
preocupa com nada. Você está sempre no controle e sempre esteve.”
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Jesus: “Eu tenho você, Erin. Agora você está pronto para continuar no seu
caminho? Mesmo que você não veja, existem algumas grandes coisas que
planejei.”

Eu: “Você está certo, Senhor, porque não consigo ver exatamente para
onde tudo isso está indo. Às vezes fico tão frustrado com a dor que nem
quero pedir mais do que já tenho. Oh Senhor, Você vê os desejos do meu
coração.”

Jesus: “Sim, Erin, Eu vejo. Por favor, não Me limite. Eu posso fazer ainda
mais do que você pode imaginar, pois Eu não tenho limites além de manter
as Minhas promessas e as Palavras que Eu tenho falado. Por favor, deixe-me
decidir suas limitações. Nós temos um acordo?”

Eu: “Sim, Senhor. Na minha dor e na consequente falta de capacidade de
concentração, muitas vezes acho mais fácil pedir apenas pequenas coisas
simples do que as grandes coisas que sempre desejei. Parece como se eu
agora me limitasse a pedir apenas coisas mais curtas.”

Jesus: “Não mude seus sonhos e esperanças apenas porque eles parecem
impossíveis para você. Eu conheço os planos que Eu tenho para você. Eu
pretendo te dar esperança e um futuro. Isto não é apenas para aqui no Céu,
Erin, mas também para lá na Terra, entende?”

Eu: “Sim, Senhor. Enquanto eu acredito que você vai fazer isso, é apenas
difícil agora, pois parece que estamos lutando e aquela porta que você fala
mal começou a se abrir. Fizemos tudo humanamente possível, Senhor, e
precisamos de milagres agora. Precisamos de ajuda!”

Jesus:“ Não se preocupe, pois enviarei ajuda. Ajuda já está chegando. Eu
coloquei sugestões nos corações daqueles que estão dispostos. Eu até
coloquei indícios nos corações daqueles que estão 'pouco dispostos'.

“Quanto ao seu médico, ele ligou para você recentemente e as cartas
chegaram pouco depois. Exames do seu filho estão em minhas mãos e seus
planos de graduação também estão no Meu controle. Você deve liberar tudo
isso para Mim, pois o resultado já foi determinado com antecedência. Você
deve confiar que os Meus caminhos são maiores e melhores. Você
entende?”

Eu: “Sim, Senhor. Sinto muito por me sentir inseguro às vezes.”

Jesus: Sorrindo.

“Bem, Erin, lembre-se que a preocupação não adiciona um único dia
ou hora. Preocupação acaba machucando sua cabeça. Agora, Eu não tenho
te enviado recentemente coisas para te trazer alegria?”

Eu: “Oh sim, Senhor, obrigado pela família de 'rock chucks' [pedaços de
rochas]. A mãe e seus seis bebês agora vêm e se sentam comigo. Os bebês
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até me permitem acariciá-los como eles agora confiam em mim. Isso me
traz muita alegria. Os esquilos vermelhos esperam por mim e até agora
comem da minha mão. Esquilos vêm de todas as partes e vêm até mim sem
medo.

“Obrigado, Senhor, como toda essa vida selvagem está me trazendo
muita alegria. Eu fotografei as águias ontem à noite. Eu até peguei uma
foto de um beija-flor na noite passada, que tem sido particularmente difícil.
Oh Senhor, isso me trouxe muita alegria, então obrigada, obrigada!”

Jesus: “De nada, Erin. Eu te amo. Eu me alegro quando você se alegra em
Mim. Tu és a Minha pérola e a obra das Minhas mãos.”

Eu: “Nós ainda somos também os teus vasos, ó Senhor?”

Jesus: rindo.

“Sim, Erin, claro. Não se preocupe, pois não tenho colocado você em
uma prateleira. Assim como Eu estabeleci uma casa para você perto do Meu
altar como prometido, assim também as suas promessas restantes serão
cumpridas.”

Eu: Rindo. “Você quis dizer 'uma casa' ou 'um ninho'?”

Jesus: “Tudo bem, Erin, sim… um ninho. Eu também providenciarei para
você e sua família, pois as Minhas sugestões não serão ignoradas. Eu tenho
você.”

Ele sorriu e me cutucou.

"Não se preocupe, Erin, pois Eu tenho um plano."

Eu: "Eu te amo tanto." Eu estendi a mão e abracei-o com força.

Jesus: “Então fique quieta e saiba que Eu sou Deus.

“Fique quieta e saiba que EU SOU quem EU SOU.”

O sonho acabou.
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