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292 - Um Anjo Encoraja a Gente
para 'Confiar n'Ele Um Pouco Mais'

Recebido em 18 de julho de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Eu não quero que você fique cansado de mim. Uma maneira pela qual
sei com certeza que você é maior do que qualquer homem é porque você
atua com minha constante busca. Por que eu continuo? Porque eu acredito.
Eu acredito que você é meu criador. Eu acredito que você é meu pai. Eu
acredito que você me ama ou você teria jogado fora este pedaço de barro
há muito tempo.

Eu sei que você me ama ou você teria começado de novo. Eu acredito
que você é Deus sobre todas as coisas na Terra, assim como sobre o céu
acima. Você é o Deus do que vemos e daquilo que não podemos ver. O
reino telescópico é incrível, mas também o reino microscópico. Você é o
Deus sobre tudo isso como Você é o Criador de tudo.

Acho que escrever hoje é um pouco desconfortável, pois meu braço
direito tem dormência e formigamento. Poderia ser um nervo comprimido
da longa viagem de carro de ontem. Pai, a viagem correu bem e eu sei que
foi por causa de todas as orações que recebemos da nossa família Nest.
Senhor, por favor, abençoe cada um com abundância por sua lealdade e
fidelidade.

Neste momento, a consulta do médico ontem não revelou nada que já
não soubéssemos. No entanto, e em um lado positivo, agora temos mais
dois testes autorizados que devem ser capazes de nos dar nossas respostas
(se a cura não vier primeiro, é claro). Infelizmente, acabei de descobrir que
tenho uma catarata começando a se formar em um dos meus olhos.

Pai, eu sei que nós temos tantos aqui no Ninho [site] que nos amam e
oram por nós e que alguns estão desanimados por eu ainda não estar
curado. Por favor, conceda-lhes paciência, junto comigo, pois eu também
fico impaciente, enquanto esperamos Seus caminhos perfeitos e seu tempo
perfeito. Como você me disse antes... Seus caminhos são mais altos e
melhores que os nossos!

Oh Pai, enquanto eu não quero irritar Você nem quero que Você se
canse de mim, na verdade machuca meu coração verbalizar meus pedidos
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de cura novamente. Não quero falar nem quero ver minha caneta escrever
as mesmas frases, os mesmos pedidos de oração, repetidas vezes.

Embora talvez você não se canse de mim porque você é Deus e tem
infinita paciência e um coração duradouro, sou pequeno e tenho muito
pouca paciência. O tempo também é uma preocupação minha agora, pois o
tempo parece ser um luxo que eu não posso realmente pagar por mais
tempo. Oh Pai, Você conhece minhas necessidades antes mesmo de eu
pedir por elas.

É seu desejo me ter diante do rei como sou hoje? Eu sou agora uma
noiva gasta e maltratada e não me parece em nada com o que eu tinha
visto no espelho do Céu recentemente. Oh Pai, o desencorajamento agora
se instalou e se aprofunda sempre que olho para meus filhos. Eles também
esperaram e oraram por Seus milagres.

É muito possível, senão provável, que todos esses testes, dores e
angústias sejam para criar um grande rastro de provas de minha condição
atual. Mesmo que eu "pegue", ainda me sinto infeliz com os "atrasos após
atrasos após atrasos". Eu sei que você prometeu fazer tanto em 'um único
dia', mas nós encontraríamos muita alegria de algo maravilhoso 'nesse meio
tempo'.

Meu pedido número um seria a cura e transformação de meus dois
filhos. Isso significaria o mundo para mim e eu poderia facilmente continuar
com a minha condição não curada se pudesse experimentar a mudança
deles. Por favor, Pai, se não eu ou não agora, por favor, por favor, eu
imploro para que você tenha piedade daqueles que precisam tanto de você
agora.

Por favor, nos dê esperança e um futuro. Por favor, considere nossas
orações e responda-as. Eu peço isto de joelhos hoje e em Seu Nome, Nome
de Jesus, o Nome acima de todos os nomes. Eu sei que você me disse para
ter alegria, mas estou tendo tanta dificuldade hoje. Estou triste hoje e com
dores, e não apenas fisicamente, mas também no meu coração.

Eu tive vários sonhos da noite passada e da noite anterior. Alguns
destes têm sido sonhos de me arrumar para sair. Eu estou fazendo tarefas
para preparar nossa casa para isso. Eu tenho recebido historicamente
sonhos como este durante movimentos reais no físico. Eu acredito que isso
é geralmente porque estou estressado e certificando-me de que não
esqueço das coisas a fazer.

Este tempo é diferente, embora não estejamos em processo de
mudança. Muito simplesmente, ainda não sabemos quando, o que, onde e
como isso tudo ocorrerá. Enquanto havia vários desses sonhos "em
movimento", havia outros sonhos também.
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Sub-sonho 1 - "Cozinha Cheia de Pratos Sujos"

Eu estava em uma cozinha que eu não reconheci. Enquanto eu olhava
ao redor, era fácil ver a evidência de que um grande jantar havia acabado
de acontecer. Havia pilhas e pilhas de pratos sujos ao meu redor. O que
tornou isso divertido é que os pratos eram de vários tipos de pratos que eu
usei nos últimos 20 a 30 anos, bem como os pratos Costco que estamos
usando atualmente. Fui informado de que seria minha tarefa lavar e secar
todos os pratos à mão antes de sermos autorizados a sair. Como não pude
deixar os pratos, comecei a tarefa de lavar cada um deles.

O sub-sonho terminou.

Sub-sonho 2 - “Folheto de um Recanto na Montanha"

Meu marido e eu estávamos olhando para uma bela brochura de um
resort nas montanhas perto de um belo rio. Nós deveríamos encontrar
alguém importante lá. Nós parecíamos muito mais jovens do que somos
hoje. Nós falamos sobre a nossa necessidade de chegar a este resort um
dia. Logo depois de dizer isso, fomos sobrenaturalmente trazidos para o
mesmo local que foi mostrado na foto da brochura instantaneamente. O
sub-sonho 2 terminou.

Sub-sonho 3 - “Um Mercado Administrado por um Coven”

[Coven: reunião de bruxos]

Por favor, note que meu filho mais novo não tem um ATV e que nós
não temos uma loja Target perto de nós. A loja de Target mais próxima
estava a três horas de distância de carro.

Estava se aproximando do outono e estávamos prestes a sair para nos
mudar para o oeste. Pedi ao meu filho mais novo que dirigisse eu e minha
filha em seu quadriciclo para a loja Target nas proximidades. Enquanto ele
tem 18 anos, ele tinha apenas 10 anos aqui. Quando ele tinha 10 anos, ele
era tão bonito. Ele era menor em estatura e geralmente tinha um sorriso
travesso, mas bem-humorado, em seu rosto.

Como foi o caso quando ele tinha 10 anos de idade, ele teve atrasos
de desenvolvimento, então seu discurso foi lento e sua voz muito profunda.
Ele era inocente e ingênuo novamente. Embora isso não tenha mudado
drasticamente até hoje, a maior mudança foi sua maturidade física. De
muitas maneiras, ele ainda é como aquele de 10 anos de idade que ele já
foi.

Nós entramos no ATV e começamos a dirigir por uma estrada muito
lamacenta. Enquanto nós percebemos logo que nós tínhamos ido o modo
errado, meu filho fez uma curva certa em um canhão volumoso em vez de
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fazer uma volta esquerda muito mais segura. Pouco antes de mergulhar no
cânion, ele parou. No entanto, os pneus dianteiros do ATV pendiam
precariamente sobre a borda.

Fiquei contente que minha filha estava sentada nas costas porque seu
peso pode ter ajudado a nos impedir de despencar. Provavelmente também
ajudou com tração como meu filho era então capaz de apoiar o ATV longe
da caverna. Em seguida, conseguimos voltar para a estrada certa e não
demorou muito para que ele nos deixasse na loja da Target.

Quando entramos na loja da Target, notamos que eles estavam tendo
um evento especial no dia do outono para o outono e para a escola no
centro de sua loja (o que seria bastante bobo na vida real). Havia
vendedores de rua, vendendo suas mercadorias nas mesas que haviam
montado. O local estava muito cheio, por isso achamos difícil nos
movimentarmos.

Não havia muita coisa que me interessasse quando vi uma bela e
massiva "tigela de massa" cheia de cabaças coloridas de todas as formas e
tamanhos. Para me aproximar dessa tigela, tive que percorrer todo o
perímetro do mercado. Como eu fiz, eu também pude ver alguns belos
corredores de linho e mesa de sisal e diagramas.

Eu estava feliz porque vi muitas novidades que poderiam ser usadas
para decorar durante as cores do outono. Quando eu finalmente cheguei
onde estava a enorme tigela, eles estavam todos esgotados. O único que
restava era a tigela de exibição com as cabaças. Fiz sinal para a vendedora
vir.

Eu: "Você tem mais dessas taças disponíveis para venda?"

Mulher: "Sinto muito, mas estamos todos esgotados hoje."

Eu: "Se eu voltasse amanhã, você teria algum para vender?"

Mulher: “Possivelmente. Você está interessado em alguma cor em
particular?”

Eu: “Bem, eu realmente gosto de cinzas, verdes, amarelos, laranjas ou
brancos.”

Um homem que eu não reconheci então entrou atrás da mesa ao
lado. Eu poderia dizer que ele trabalhava lá e conhecia essa mulher. Ele
tinha piercings em todo o rosto e era difícil de olhar. Ele também teve
algumas tatuagens.

Mulher: "Ok, agora que ele chegou, eu posso descobrir."

Ela então se virou para o homem que tinha acabado de chegar.

“Darrin, você sabe se a Coven tem mais dessas tigelas à venda?”
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Darrin: “Sim, nós temos um bom número.”

Ele então olhou para mim e apertou os olhos ligeiramente. Eu poderia
dizer que ele estava me examinando. Um sorriso maligno veio em seu rosto
quando ele se dirigiu a mim. “Sim, de fato, temos vários deles para você
levar para sua casa.”

Agora que eu sabia que essas tigelas eram feitas por um coven. Eu
não iria comprá-las de forma alguma. No entanto, senti que deveria 'jogar
de forma legal' e não levantar suspeitas sobre o porquê de eu não estar
mais interessada.

Eu: “Obrigado. Eu voltarei amanhã.”

Darrin: Ele agora tinha um sorriso maligno. "Não. Não, você não vai."

Eu: "Desculpe-me?"

Darrin: "Você não vai voltar."

Como eu não estava para enfrentá-lo, eu decidi dar-lhe em vez de
‘não’ eu disse ‘Ok’. Senti que precisávamos ir embora imediatamente.
Enquanto nos afastamos, eu podia ouvi-los sussurrando em maldições.
Enquanto nos afastamos, passamos por uma mesa com lindas velas de
pedra. Isso era basicamente uma pedra escavada com cera e um pavio
interno.

Eu: "Quanto para estas 'velas de rock'?"

Homem: "Aqueles seriam $2,75 cada."

Eu: "Ok, vou levar três deles."

Quando fui buscá-los, eles se transformaram misteriosamente em três
Peças planas de pedra polida de jaspe na minha mão. O homem não
pareceu notar que eles haviam mudado.

Homem: “Isso vai custar US $38,50 com impostos.”

Eu: “Como isso é possível? Você me disse que eram US $2,75 cada.”

Homem: “Não, eu disse US $12,75 cada, mais um imposto mínimo de
vendedor.”

Mesmo que eu realmente quisesse, decidi não discutir. Depois de
pagar o homem, saímos da mesa dele. Enquanto caminhávamos, chegamos
a uma mulher vendendo toalhas de mesa. Eu poderia dizer que eles eram
de origem austríaca.

Havia um placemat bonito em particular que me interessou. Era feito
de duas texturas de linho natural. Quando olhei para o jogo de mesa, notei
que Darrin tinha vindo. Eu não estava satisfeito com a sua chegada. Eu
decidi fingir ignorar sua chegada.
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Eu: "Quanto para este jogo de cartas?"

Ela olhou para Darrin com um olhar interrogativo. Ele sorriu e acenou
com a cabeça. Ela então sorriu de volta para ele antes de responder para
mim. Ela tinha um sotaque que eu não reconheci.

Mulher: "$138,50".

Eu: “O que? Você está falando sério? Para um placemat? Por esse preço,
quero dar uma olhada mais de perto.

Ela me entregou o jogo de mesa e eu olhei de perto. Foi apenas após
uma inspeção mais próxima que eu tinha notado que estava terrivelmente
costurado. Deixei na mesa dela e nos afastamos. Quando o fizemos, eu os
ouvi rindo de nós. A essa altura, percebemos que quase todos os itens de
queda nas outras mesas estavam quase esgotados. Eu balancei a cabeça.

Eu: "Eu acho que devemos sair agora."

Minha filha: "Eu concordo. Vamos embora.”

Quando estávamos saindo, nos deparamos com uma jovem mãe
cuidando de seus três filhos.

Mãe: “Você acredita no que está acontecendo aqui? Nós nunca podemos
voltar! Veja o que eles estão vendendo para as crianças usarem!”

Ela levantou uma peça de roupa para eu olhar. A camiseta era lavanda
leve com um desenho em um arco-íris em forma de pirâmide em um
triângulo "spirograph". O triângulo tinha um caule saindo dele e era
rotulado "Norte verdadeiro" embaixo.

Mãe: “Esta camisa realmente não está apontando para o nosso Deus no
céu. Dois dos pontos estão na Terra e o ponto que sobe é para o norte.
Também não está se referindo à Trindade.”

Decidi que sussurrava minha resposta a ela, já que estava menos
preocupada com esse item de vestuário do que com os “itens de coven” que
ela tinha em seu carrinho.

Eu: “Os itens do seu carrinho foram todos criados por um coven. Todos
eles.”

Mãe: “Oh não. Obrigado por me avisar.”

Ela então largou a camisa, agarrou seus filhos e saiu da loja,
abandonando seu carrinho cheio de mercadorias. Ao inspecionar a camisa
com mais cuidado, senti que ela não se preocupará com esse item
específico. Senti então o Senhor baixar para mim que realmente estava
apontando para Ele e que o arco-íris era um "lembrete sagrado" de Suas
promessas.
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Eu: Conversando com minha filha. "Vamos para outro lugar para
decorações."

Nós dois rimos e saímos da loja.

o sub-sonho 3 terminou.

Sub-sonho 4 - “Uma Pintura em Movimento de

Jesus Com Suas Ovelhas”

Eu estava folheando várias pinturas em uma galeria de arte. Uma das
pinturas era uma bela paisagem pastoril com um rebanho de ovelhas e um
pastor. Quando olhei para esta pintura mais de perto, fiquei impressionado
ao ver que o Pastor era Jesus e que a pintura estava viva. Eu observei
quando Jesus andou com Suas ovelhas. Enquanto esta pintura era tão
incrível que eu pagaria qualquer coisa por ela, eu não deixei o dono da
galeria saber disso.

Eu: "Quanto custa essa pintura?"

Proprietário: "Essa é uma pintura especial. Apenas $420 e é seu.”

Eu: “Feito”. Eu então, casualmente, entreguei-lhe uma pilha de notas de
$20.

Proprietário: “Posso embrulhar para você?”

Eu: “Não, obrigado. Eu vou tirar isso assim mesmo da parede.”

Eu tirei a pintura da parede e comecei a caminhar até a porta.
Enquanto caminhava, olhei para a pintura novamente. Eu podia ver Jesus
como o Bom Pastor e Ele estava rindo e sorrindo para mim. Meu coração
pulou de felicidade quando Ele estava olhando diretamente para mim.

Eu: "Whoa, você acabou de ver a pintura se mover?"

Proprietário: Rindo. "O que? Sim, você acabou de tirá-lo da parede.”

Estava claro para mim que ele definitivamente não estava vendo o
que eu era capaz de ver.

O sub-sonho 4 terminou.

Pai, meu marido acabou de entrar no meu quarto para me dizer que
sua prima favorita tinha acabado de perder sua batalha com a Fibrose
Cística. Isso aconteceu ontem à noite por volta das 5:15 da manhã. Ela
estava com 40 e poucos anos. Enquanto Jeff não chora com tanta
frequência, nós choramos juntos.

Seu pai estava com ela quando ela se recusou a colocar outro tubo de
respiração em seus pulmões. Esta decisão foi tomada por volta da
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meia-noite. De acordo com seu pai, ela conhecia Jesus e tinha um sorriso
nos lábios e um rosto cheio de paz quando ela deu seu último suspiro.

O momento era interessante, pois havíamos acabado de rezar para
que todos nós transformassemos e pudéssemos ir e curá-la. O fato de ela
ainda estar viva é um milagre. Havia vinte crianças em seu grupo de
Fibrose Cística quando ela era uma menina e todas elas morreram uma a
uma. O último morreu há 15 anos. Ela foi a última sobrevivente.

Para aqueles que nunca tiveram um tubo de respiração, posso dizer
por experiência própria que é aterrorizante. Você nunca se acostuma e eu
entrei em pânico toda vez que acordei com um deles descendo pela minha
garganta. O dom de respirar facilmente é um presente que a maioria de nós
simplesmente não aprecia o suficiente. Respirar com dificuldade é
horripilante.

Oh Pai, eu apenas sei que esta mulher maravilhosa está lá com você,
correndo e respirando no ar rarefeito do céu. Seus pulmões agora estão
cheios e ela pode respirar livremente. Enquanto Você não respondeu nossas
orações exatamente como esperávamos, Você respondeu a elas.

Foi na semana passada que meu marido e seus filhos conversaram
com ela. Apesar de estar no hospital com pneumonia, ela estava otimista,
engraçada, gentil e graciosa. Pai, por favor, traga a paz para sua família. Por
favor, traga a paz para meu marido. Enquanto ele está muito feliz por ela
estar agora no Céu, ainda é difícil dizer adeus nesta vida.

Pai, todas as pessoas morrem. Eles nascem e depois morrem. Embora
Enoque e Elias ainda não tenham experimentado a morte, as Escrituras
descrevem que eles também não estarão isentos. Até Jesus morreu, mas
depois ressuscitou três dias depois. Os únicos que estarão isentos da morte
são aqueles que serão arrebatados em alguma data no futuro.

Tão certo como há nascimento, também há morte. Oh Pai, não há
alegria maior do que o nascimento e não há maior ferida do que a morte.
Obrigado pela promessa da eternidade. Obrigado por suas promessas.
Obrigado!

Pai, você coloca em meu coração hoje para estudar 1 Pedro 5. Isso
aconteceu antes de meu marido entrar na minha área de estúdio para me
dizer que sua prima morreu. Quando reli essa Escritura à luz de sua morte,
isso pareceu ser ainda mais significativo. Por que eu sinto que há ainda
mais neste capítulo do que eu pensava inicialmente?

Jesus: "Erin, suba."

Meus pés estavam de volta nas águas curativas na área do jardim /
pavilhão. Eu estava de frente para a parede de pedra jorrando água que
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alimentava a bela piscina de cura. Quando olhei, notei que os arcos jorrando
água, com o sol brilhando sobre ela, criavam uma série de arco-íris. Havia
doze arcos de fontes de água.

Ao observar essa beleza, refleti sobre como tal beleza só poderia ser
projetada por Deus. Ele é verdadeiramente o melhor arquiteto de recursos
hídricos em todo o universo. Enquanto eu olhava, meus pensamentos
começaram a vagar e eu me perguntei sobre aqueles que foram antes de
nós.

Senti minha atenção sendo atraída para o pavilhão. Foi então que
percebi que havia vários anjos no pavilhão. Eles estavam estabelecendo
outro lugar na mesa do rei. Eu recebi minha resposta. Eu tinha um sorriso
no rosto quando o anjo se aproximou de mim.

Anjo: sorrindo. “Eu posso ver que este é o seu lugar favorito aqui.”

Eu: “Bem, é agora… enquanto espero pelo Rei. Quando Ele chegar, meu
lugar favorito será onde quer que Ele esteja. Comecei a chorar.

“Estou ficando tão cansada do jeito que as coisas são. Eu quero muito
que Deus nos use e que Deus, o Rei, revele Sua majestade. Muitos estão
sofrendo. Se apenas o Rei logo nos considerasse agradáveis e dignos de
suas promessas e milagres.”

Anjo: “Erin, você vai confiar Nele um pouco mais? Ele respondeu suas
orações. Seu amigo não é melhor aqui do que onde ela residia? Você a verá
um dia e se alegrará. Ela reside aqui com o Rei em um lugar preparado para
ela há muitos anos. Ela tem muitos amigos aqui e há uma grande festa.
Agora, quem você chora.”

Eu: “Aqueles deixados aqui sem ela.”

Anjo: “Enquanto eu entendo, Erin, olhe… há mais sapatos.”

Ele apontou para as arcadas com cortinas fluidas.

“Liberte seu amigo para o Rei. Você também é dele, Erin.”

Eu: “Sinto muito, anjo, mas as novidades ainda são novas para mim.

Eu: “...eu… eu…”
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Anjo: “Olhe, Erin, ou você sentirá falta dos presentes que o Rei envia antes
de Sua chegada.”

Só então, um grande número de beija-flores começou a voar dentro e
fora dos arcos da fonte. Suas penas iridescentes estavam brilhando como
jóias. Foi tão surpreendente que minha boca caiu aberta em reverência.

Eu: "Oh, uau, isso é tão lindo!"
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Só então, um veio e pousou no meu braço. Ele estava me estudando.
Tinha penas iridescentes e eram brancas como pérolas. Tinha asas de prata
e ouro. Ele inclinou a cabeça para frente e para trás enquanto olhava para
mim. De repente, voou para longe e passou direto pelos arcos. Os outros
beija-flores então seguiram e eu comecei a chorar.

Anjo: Agora, por favor, alegre-se com os presentes do Rei, Erin. Ele
conhece seu coração. Ele te ama. Ele se alegra em você. Ele não removeu
suas promessas. Ele está vindo. Lembre-se de que você chegou cedo.”

Eu: Chorando. "Eu ainda não entendo."

Anjo: "Logo você vai, Erin, então não se preocupe. Como você veio na hora
marcada, o Rei também vem na hora marcada. Ele está vindo! O rei está
chegando! Agora, alegre-se!”

Ele parecia tão feliz e entusiasmado por mim, fiquei animada
novamente. Eu sorri para ele.

O sonho acabou.
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