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303 - Deus e Descanse e Alegre-se Neste Dia

Recebido em 23 de setembro de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado! Obrigado por mais um dia aqui. Há tantas coisas para
agradecer que nunca pude nomear todas elas antes de você. Há as coisas
que eu poderia nomear que são conhecidas por mim, bem como as coisas
que são desconhecidas ou invisíveis para mim. O invisível incluiria
momentos em que as coisas vinham contra mim, meu marido, meus filhos,
meus amigos, meus animais ou minha casa, nos quais os anjos nos
protegem.

Há coisas que você parou na frente do seu trono. Isso incluiria
esquemas de outros feitos em segredo, aos quais Você divinamente parou.
Oh Pai, eu estou em lágrimas hoje por estar tão agradecido por você.
Ontem foi apenas meu terceiro dia de comida sólida. Eu comi alguns
alimentos processados na noite passada e fiquei um pouco doente com isso.
Parece que agora posso comer sólidos, mas ainda preciso ter cuidado com o
que como.

Hoje é apenas um pouco depois do terceiro aniversário da morte da
mãe no Yom Kippur 2015. Eu tive sonhos com ela e nós dois estávamos na
mesma idade de 25 anos. Eu também tive sonhos com ela nisso tudo o que
eu fez foi seguir e ouvi-la como ela fez sua própria coisa. Eu sinto falta dela.
Eu gostaria que ela pudesse ter vivido aqui como ela faz hoje lá.

Eu também sinto falta do meu pai. Não tenho certeza de qual foi o
destino dele. Eu acredito que, já que ele também estava em coma, Deus
pode tê-lo chamado lá. No entanto, não tenho certeza de como isso teria
sido. Enquanto ele estava com frio para mim e meu irmão, ele parecia ter
compaixão pelos outros, mas apenas quando o servia. Ele então se gabava
de como ajudava os outros até ao ponto de embelezar seus atos.

Meu pai tinha um tipo estranho de "fé"... ele tinha extrema fé
naqueles que tinham dinheiro e estava sempre se esforçando para maneiras
que os homens pudessem lhe trazer riquezas. Ele até roubou minha herança
que me foi prometida pelos meus avós. Contudo. Eu não lamentava isso,
pois não achava que jamais veria nada disso. Embora eu fosse o neto mais
velho, raramente me sentia digno aos olhos deles.
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Pai, obrigado por remover meu irmão e eu de uma grande armadilha
inimiga. Eu vi o que o dinheiro ou a promessa de dinheiro faz para as
pessoas. Esta é claramente uma das ferramentas favoritas do inimigo que
ele usa para impedir que um homem tenha um relacionamento completo
com você. Meu pai era um desses homens. Ele era um daqueles homens
que esperariam que algo lhe fosse dado por aqueles que "têm", mesmo que
ele não fizesse nada por isso.

Eu sou grata a você, Pai, que você me tirou de se apresentar para o
homem como um 'selo treinado'. Eu não atuei para ninguém além de você e
da minha família nestes últimos anos e tem sido tão libertador. Trabalhar
para a minha casa é realmente prazeroso porque é baseado na tarefa e faz
meu coração feliz. Com meu diário, a comunhão com Você é mais
gratificante do que qualquer coisa que já fiz em minha vida.

Não houve nada maior do que o meu relacionamento com você, pai.
Você usou minhas histórias de vida, minhas tristezas, minhas alegrias,
minha dor física e minhas pontes para me relacionar com outros que
tiveram as mesmas dificuldades e alegrias que tive e sou eternamente
grato. Obrigado, Pai, por todos os meus amigos maravilhosos no Ninho,
pois, sem eles, eu certamente não sentiria tanto amor pela presença deles e
por suas orações. Obrigado!

Os restos do furacão Florence chegaram à nossa área ontem. Os
ventos e a chuva derrubaram árvores e causaram uma perda de energia por
cerca de dez horas. Perder o conforto pessoal é humilhante, mesmo que por
um curto período de dez horas. Na maior parte do tempo, simplesmente
nunca prestamos atenção a serviços básicos como utilitários. Nós tomamos
para concedido conveniências modernas como:

● Eletricidade

● Calor

● Água

● Cabo ou televisão satélite

● Internet

● Um veículo seguro que corre

● Quatro pneus dignos de estrada

● Refrigeração para nossos alimentos perecíveis

● Frescos

● Armazene casas de comida na copa

● Um abrigo seguro em cima de nossas cabeças

● Dinheiro no banco
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E estas são apenas nossas provisões diárias. Que tal perder coisas
importantes que nos reduzem ainda mais:

● Perda de um ente querido como um cônjuge, um pai ou uma criança

● Perda de um amigo, humano ou animal, como animais de estimação

● Perda de mobilidade devido a alterações na saúde física

● Perda de membros

● Um coração enfraquecido

● Um cérebro que não pode mais se lembrar

● Então há respiração, deglutição, visão e audição, só para citar
alguns

Pai, todos os dias eu ignoro tudo o que Você fez por mim desde o
começo até o fim. Você fez essas coisas por mim, mas não apenas em
minha vida, mas também por minha família e as pessoas ao meu redor no
mundo. Eu sinto muito por tomar as coisas que você faz para concedido. Na
maior parte do tempo em que estou esperando, eu me concentro
acidentalmente naquilo que não tenho, não posso fazer, não posso fazer,
sentir falta ou ter e o quanto falhei.

Desculpe, sinto muito mesmo! Ajude-me a não me concentrar nos
problemas que acabei de passar. Em vez disso, quero agradecer a Ti e
manter o foco em Suas promessas e Sua bondade amorosa. Você é incrível
em poder e eu sou muito grato por ainda estar aqui para ver tudo o que
você prometeu desdobrar. Embora eu sinta dor em minha cabeça e corpo e
minha visão esteja às vezes embaçada, eu ainda estou aqui e ainda posso
ver.

Eu também posso agora segurar pão, água e outros alimentos. Apesar
dos meus dois tumores cerebrais, ainda sou capaz de escrever. Obrigado
pai! Obrigado! Pai, você é perfeito. Você é maior que toda a própria vida
porque você é o Criador de tudo isso. Você também está por perto e nos
ouve quando clamamos a você. Quanto àqueles pegos nos desejos de sua
carne, eles correm e se escondem de você. Eu devo admitir que eu já estive
lá.

Correr e se esconder é inútil quando tentamos isso com nosso Deus
onipresente. É quando Ele parece longe de nós, separado de nós. Um
homem sábio é um homem que deseja uma vida próxima a Deus, Deus
sobre todas as coisas deste mundo. Mesmo quando parece uma eternidade
chegar lá, não demorou muito para remover os israelitas do Egito. No
entanto, levou quarenta anos para remover o Egito dos corações dos
israelitas.
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Oh Pai, muito obrigado pelos meus quarenta dias de jejum. Obrigado
por sua orientação, mesmo quando eu tropecei muito com isso. Foi uma
corrida difícil e difícil e estou sofrendo hoje. Meu sonho ontem à noite foi
sério e me lembrou de sonhos semelhantes que eu tive antes:

Sub-sonho 1 - "Grato Por Meus Dois Filhos"

Meus dois filhos eram muito mais jovens, as idades eram quase 16
anos atrás, idades 3 e 5. Eles tinham muito pouca compreensão e
confiavam totalmente em mim. Embora eu tenha tentado dar-lhes
responsabilidades semelhantes às que as crianças normais poderiam fazer
em suas idades, elas não podiam fazer isso sem grande dificuldade. Para
que eu visse seus marcos, eu tinha que me ater apenas às coisas que eles
tinham interesse ou eu sabia que eles poderiam fazer.

Ao contrário das crianças normais sem o Autism Spectrum, eu não
podia tentar coisas novas com elas. Tudo tinha que ser ordenado e
previsível ou o caos entraria em erupção. Não importa o quanto eu tentei,
os filhos da minha amiga e da minha família aceleraram além de ambos em
habilidades. Eu estava tentando explicar os profundos mistérios da Bíblia
para eles, mas era lento e agonizante. Foi doloroso e me senti exausta
quando acordei desse sonho.

O sub-sonho 1 terminou.

Pai, este foi um exemplo de como é difícil nos trazer para a colheita.
No entanto, também nos lembra de quão incrivelmente paciente você está
conosco e eu sou muito grato. Se você não tivesse me dado esses dois
garotos para criar, minha caminhada com Você e minha compaixão e
paciência pelos outros não estariam onde estão agora. Que presente eles
foram na minha vida. Eu também tive um segundo sonho ontem à noite:

Sub-sonho 2 -  “Evitando os Ataques Aéreos”

Eu estava com dois dos meus amigos em uma cidade estrangeira que
eu nunca tinha estado antes. Embora eu não soubesse onde isso estava, a
arquitetura parecia mais provável em algum lugar da Europa. Nós
estávamos nesta cidade para um propósito importante. Nós estávamos lá
para testemunhar para cinco pessoas, assim como várias outras. A cidade
logo seria sitiada pelas forças terrestres depois que o inimigo acabasse de
enviar ataques aéreos.

Estávamos na área onde o primeiro e o segundo ataques aéreos
aconteceram. O Senhor então me disse que houve um terceiro ataque aéreo
em apenas cinco minutos. Eu disse às pessoas ao meu redor que Deus
havia me enviado para testemunhar e que elas precisavam acreditar em
mim de que precisavam se proteger imediatamente. Daqueles ao meu
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redor, apenas dois prestaram atenção e foram os mais improváveis do
grupo.

Esses dois eram os chefes número 1 e número 2 de uma grande
gangue. O que achei estranho é que ambos pareciam normais e não tinham
tatuagens ou piercings visíveis. Quando perguntei sobre isso, descobri que
eles faziam isso para que parecessem normais e, portanto, pudessem
conduzir negócios com líderes de negócios em ambientes típicos.

Quando os ataques aéreos chegaram, foram bastante assustadores e
muito reais. Muitos foram mortos e feridos. Havia um punhado de
guerreiros de Deus lá, inclusive eu e meus amigos, e fomos enviados para
consolar, curar e testemunhar em Seu Nome. Deus então me deu
habilidades sobrenaturais que não devo elaborar em meus escritos a fim de
mostrar aos dois chefes que fui enviado Dele e que eu não fiz parte da força
de ataque.

Com essa exibição sobrenatural, combinada com toda a morte que
esses dois podiam ver agora e sabiam que haviam evitado me seguindo até
o abrigo, não foi surpresa que ambos estivessem agora quietos e dispostos
a ouvir. Falei com eles por um breve momento e depois começaram a
confessar tudo o que haviam feito. Ambos então escolheram abandonar
seus estilos de vida para ir a Jesus para curar.

Todos nós que éramos do exército de Deus estávamos lá para sermos
como um grupo de operações especiais de Deus, do céu. Nenhum de nós
parecia capaz até que Deus se levantou em nós, brotando em nós como
uma fonte. Enquanto a água desta fonte tinha apenas 'jorrava' no início,
agora estava fluindo poderosamente de nós. Deus estava agora nos usando
plenamente para ministrar ao que é desagradável e inatingível.

O sub-sonho 2 terminou.

Jesus: "Erin, suba."

Eu estava mais uma vez no belo prado. Enquanto eu estava mudando
aqui no Céu, meu estômago estava doente e minha cabeça doía quando me
sentei na minha cadeira devocional na Terra. Aqui no céu e aqui com Deus,
eu estou fortalecido, curado e vivo em Jesus.

Eu: “Oh Senhor, aqui estou novamente doente e exausto. Eu não posso
esperar pelo dia em que estamos curados como eu estou aqui... na Terra
como no céu. Pai, Senhor, Jesus, por favor, por favor, nos cure em breve.
Por favor, nos liberte para testemunhar. Por favor, nos liberte para operar
em Tua Vontade!”

Só então, eu ouvi a Voz de Deus ao meu redor e sobre mim.
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Deus: “Erin, Eu farei tudo o que Eu disse que farei! Agora, descanse e
alegre-se. Entre em Minha morada. Dá-me os teus fardos e deixa de lado as
tuas roupas da prisão. Venha e jante na Minha mesa. Beba da taça de água
viva na sua frente. Coma do pão da vida até que você esteja cheio e então
cante e dance como você fez em sua juventude. Erin, Eu te convidei e lhe
darei os desejos do seu coração.

“Você testemunhará e exibirá feitos incríveis em Meu Nome. Você fará
com que os ímpios confessem e os perdidos sejam encontrados por Mim.
Você testemunhará Meu amor, Minha misericórdia e Minha bondade. Você
vai confundir as cabeças dos homens e mulheres maus e consolar aqueles
que são fracos. Você será como uma trombeta chamando os cegos para
dizer 'este é o caminho, ande nele'.

“Na medida que o perdido sair, o chão estremecerão, as montanhas se
deitarão e o caminho será suavizado e nivelado bem diante deles. Aqueles
que saírem do mundo e seguirem o Meu chamado Me encontrarão lá e
testemunharão as Minhas obras.

“Aqueles que preferem o mundo receberão o seu pagamento integral
e perecerão. Agora alegre-se, Erin, alegre-se pois os tempos do
cumprimento do "Livro dos Mistérios" chegaram e muito poucos vêem isso.

“Espere por Mim. Dê-me este dia para meus propósitos. Descanse ...
descanse e tenha consolo.

“Alegrai-vos, filhos, alegrai-vos, porque Aquele que uma vez andou aí,
o Meu Filho, o Meu Filho está chegando. Pronuncie as Boas Novas porque
bonitos são os pés daqueles que trazem Boas Novas!

“Eu te amo, Erin. Descanse e alegre-se neste dia pois Eu estou com
você!

“Não se preocupe, EU SOU está aqui!”

O sonho acabou.
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