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317 - Jesus e Uma Escolha
Entre Duas Caixas de Premiação

Recebido em 1 de janeiro de 2019

Recebido sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado pelo maior presente que alguém poderia ter... Você! Você
me achou porque você já me conhecia. Você me desenhou exatamente
como eu sou. Então eu gritei para você, mas você já estava lá. Eu amo seu
Deus. Eu te amo muito. Obrigado pelas palavras de louvor dos meus lábios
e pela canção de exaltação do meu coração. Eu poderia procurar toda a
eternidade e não encontrar ninguém como você e seu filho! Eu tive um
sonho ontem à noite…

Sub-sonho 1 - “Uma Cidade em Fumaça Negra Espessa”

Eu estava em uma cidade distante e algo como fumaça preta grossa
correu os lados de uma colina com casas nisto. O dia estava lindo e
ensolarado, um dia que começou como em qualquer outro dia. Então o
problema veio!

O sub-sonho 1 terminou.

Pai, não estou certo de onde isto foi, mas foi muito real. Aqui
estamos, prestes a ser transferidos desta área, contudo, nesta estação,
trouxeste-me várias pessoas. Você os fez compartilhar suas histórias de
doença e grandes provações para mim. Estas são pessoas de pouca
importância, não notáveis e não realizadas de acordo com os padrões do
mundo, mas o oposto em seus olhos.

Você os conduziu até mim e depois os manteve no meu coração. Este
não é apenas um 'pensamento fugaz', mas um sentimento muito pesado no
meu coração. Ontem, parei em duas lojas de caridade e outro lugar que
dizia 'venda de garagem'. Nós não temos muito direito agora, mas meu filho
mais novo adora certos itens colecionáveis e não se importa se eles são
usados, o que significa que eles são acessíveis para nós.

A primeira das três pessoas que conheci foi na venda de garagem, um
homem chamado Doug.
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Eu notei um homem idoso que nos entregou nossa mesa de jantar há
alguns anos atrás. Ele veio até mim.

Doug: “Ei, eu te conheço!”

Eu: “Eu também te conheço. Eu sou Erin e você entregou a nossa mesa de
jantar para nós. Então, você ainda está entregando para a empresa?”

Doug: “Não. Eu machuquei meu tornozelo não muito depois de entregar
sua mesa. Enquanto no hospital a ser tratado, os médicos descobriram que
eu tinha câncer de próstata. Eu fui aposentado desde então. A propósito,
meu nome é Doug.”

Me senti levado a compartilhar um pouco da minha história e a lutar
com ele. Depois que terminei, ele perguntou se poderia me dar um abraço.
Como havia pessoas por perto e eu poderia dizer que ele não seria
inapropriado, aceitei seu abraço. Foi um abraço fraterno.

Doug: Você cuida agora. Eu tenho que esperar outro cliente agora."

Eu: "Ok, não há problema, Doug. Vou rezar por você. Só sei que voltarei
outro dia.

Tive a sensação de que o veria novamente em breve. Eu tinha
acabado de saber há cerca de uma hora antes de vê-lo que eu tinha um tipo
de hérnia incomum. Deus me disse que eu fiz de antemão, então realmente
não foi uma grande surpresa. Uma vez no meu carro, rezei pela cura de
Doug. Senti no meu coração que isso logo seria concedido.

A segunda das três pessoas que conheci foi em um tipo de aldeia de
valor, uma mulher com o nome de Marissa.

As pessoas que vão a esta loja são incrivelmente competitivas.
Quando os empregados saem do carrinho com coisas novas, eles
literalmente são derrubados por esses compradores. É a coisa mais
estranha de se testemunhar. Há tantas pessoas comprando nesta loja ou
lojas similares. Está ocupado apesar de algumas coisas de valor real lá.

Neste dia, eu estava em busca de bonecos de focas para a filha do
meu marido. Ela simplesmente ama focas. Lá, bem na minha frente, havia
uma família de foca esculpida em pedra-sabão por apenas US $2. Eu
coloquei no meu carrinho. Em seguida, encontrei uma linda estatueta de
porcelana da Alemanha Ocidental por US $2.

Eu coloquei isso no meu carrinho também como eu sabia que valia
muitas vezes mais do que aquilo que estava vendendo. Fiquei bastante
chocado que nenhum dos compradores competitivos tivesse visto essas
barganhas. Agradeci a Deus pelos meus tesouros e decidi que minha caça
às compras estava acabada.
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Eu entrei na fila para pagar. O caixa era uma doce garota de fala
mansa de uns 18 anos de idade. Ela tinha óculos e um sorriso radiante. Ela
era tão educada com os clientes. Agora era a minha vez. Ela me
cumprimentou com um sorriso amigável. Depois de conversar por um
tempo, fiz uma pergunta pessoal.

Eu: “Então, você está cursando o ensino médio ou na faculdade?”

Marissa: “Não, eu não estou.”

Eu: “Bem, eu tenho que lhe dizer que você é o melhor capa que eu já vi.”
Ela tinha cuidadosamente embrulhado cada um dos meus itens.

Enquanto ela sorria para mim, eu podia ver a dor em seus olhos.

Marissa: “Eu provavelmente estarei aqui pelo resto da minha vida.”

Eu: Tentando fazê-la sorrir. "Oh, você gosta tanto daqui?" Eu sabia que ela
não gostava. Ela sorriu e riu. Eu continuei... “Bem, acho que algo muito
melhor está esperando por você. A propósito, qual é o seu nome? Ela se
iluminou. De alguma forma, eu sabia que ninguém havia perguntado o
nome dela antes.

Marissa: “Marissa. Meu nome é Marissa.”

Eu: “Bem, eu sou Erin. Obrigado e eu vou ver você de novo em breve. Eu
sorri para ela quando ela acenou quando saí da loja. Meu coração estava
partindo para ela. Eu imaginava meus dois filhos e como as coisas seriam
difíceis para eles se não estivéssemos lá para ajudá-los. O mundo é cruel e
o custo de vida é alto. Os mantimentos são tão caros agora. Lembro-me de
que, quando adolescente, minha mãe reclamava que cada pacote de comida
era de US $10 a US $15. Bem, agora parece ser de US $35 a US $50 por
bolsa.

De qualquer forma, primeiro Doug e agora Marissa estavam no meu
coração. Eu parei em seguida em uma loja de desconto recentemente
aberta para um par de itens. Eu encontrei o que eu estava procurando e por
muito menos do que eu poderia ter imaginado. Fui ao balcão e lá conheci a
terceira de três pessoas, uma mulher com o nome de Houston.

Eu: “Olá. Eu te reconheço em uma das aulas do meu filho. Olhei para o
crachá dela. “Seu nome é Houston. Eu simplesmente amo esse nome. Você
é de Houston?”

Houston: “Não, eu sou daqui.”

Continuamos a conversar porque não havia mais ninguém na fila. No
entanto, isso não durou muito e chegou a hora de eu dizer adeus. Quando
saí, senti que o Senhor queria que eu me lembrasse dela e a mantivesse em
minhas orações.
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O dia inteiro foi assim. Foi um dia difícil, pois senti que todos haviam
sido enviados por você, Pai, e que estes eram "compromissos de Deus". Eu
senti fortemente que eu veria cada uma dessas pessoas novamente em
breve. Bem, Pai, oro agora para que nossa cura divina seja antes do Natal,
como um presente de Natal seria.

Conhecer todas essas pessoas foi humilhante, tanto que não me
preocupei mais com outra cirurgia pendente. Decidi que tentaria ser alegre
apesar do que estava sentindo. Eu estava esperando por um breve milagre.
Você me disse para ser grata apesar de todos esses testes confirmarem
meus problemas de saúde, então eu fiz o meu melhor para fazer
exatamente isso.

Agora percebo, pai, que o Natal não é sobre o momento do
aniversário de Jesus, mas sim sobre o momento de seu dia de concepção.
Portanto, Pai, para o Natal deste ano, que tal conceber uma coisa nova mais
uma vez? Conceber algo surpreendente que só você poderia fazer. Eu
levarei sua concepção celestial qualquer dia contra o engano do mundo.

O mundo precisa de Você, Pai, e ainda há corações para capturar para
o Reino. Se ainda houver coisas de que preciso me arrepender, então me
arrependo. Eu sei que isso é um "arrependimento generalizado", mas
realmente sei que meus pensamentos foram "julgados" antes de conhecer a
história de uma pessoa. Por favor, me perdoe. Por favor, perdoe-me por ser
juiz sobre cristãos mornos. Entendi. Eu realmente faço. Eu já fui como eles.

É difícil derrubar as barreiras do coração que satanás mantém
travado. Uma vez que o coração frio é tomado pela argila crua, vulnerável e
flexível, então, Pai, Você, 'O Oleiro', pode nos moldar! É justo que os
ataques sejam grandes e tantos de nós que é simplesmente ridículo.
Estamos todos sendo martelados agora. Tudo é um 'empurrão' e eu posso
literalmente ver no Espírito um cabo de guerra massivo.

Esse cabo de guerra está entre o céu e o inferno e é uma batalha
pelas almas. Está acontecendo no mundo agora enquanto falamos. A maré
da batalha cai de um lado para o outro. Agora há essa tempestade vindo do
sul e tudo aqui foi cancelado hoje com base na chuva e no gelo. Eu rezo
para aqueles que viajam. Lembre-se de nós, Pai, como te amamos com
todo o nosso coração.

Recebido domingo, 23 de dezembro de 2018

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado! Eu estou sobrecarregado pela sua grandeza. Seu amor,
paciência e misericórdia com a gente é apenas algo que você é capaz de
fazer. Você tem muito a oferecer ao mundo, mas o mundo começou... bem,
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realmente, está mais longe do que isso ... se afastar completamente de
você.

Tornou-se tão escuro que a escuridão ofusca a luz aqui. Para aqueles
que estão sentados no escuro, é um lugar de conforto. Pai, você enviou seu
filho, Jesus, para que as pessoas pudessem aproveitar a luz da sua
salvação, não se sentar na escuridão da morte. Eu poli um velho troféu de
1904 hoje. Não tinha sido polido, talvez, desde que a pessoa havia
conquistado a grande vitória.

É um pequeno troféu. Eu tentei tanto tirar essa coisa, mas não. Eu
então me tornei determinado a pelo menos encontrar um pouco da linda
prata original polida. Por mais que eu tentasse, junto com um pano de
polimento muito preto como prova do meu trabalho, estava se tornando
evidente para mim que o pequeno troféu não seria polido. Enquanto eu
encontrei uma área polida, era isso. Logo percebi por que minha tentativa
de polir esse troféu era fútil. Acontece que alguém, em algum momento,
havia lavado o troféu quando estava manchado, para que ficasse escuro. Eu
balancei a cabeça enquanto lavava o troféu com água morna e secava
suavemente. Era uma loja de artigos usados e uma barganha, mas, para
mim, ainda era bonito.

Eu sorri quando percebi que o interior deste troféu não tinha sido
lavado e estava perfeitamente polido. Era uma prata polida brilhante como
se 114 anos não tivessem passado. Parecia novo por dentro. De repente,
percebi que essa era uma ótima analogia com a minha vida. O mundo havia
manchado muito minha vida, meu exterior, e meu corpo exterior agora
mostra uma grande idade. Isto é, até que você conceda um milagre divino
do seu trono.

Simplesmente, eu estou aqui e meu exterior simplesmente não vai
polir por conta própria. De fato, de acordo com a companhia de seguros e
algumas mesas de seguros, não vale mais o investimento de cirurgias e
vida. Na verdade, nem sequer sou digno de um prazo de validade como
troféu. Eu sou pequena e meu manto foi lavado para ficar por perto. Isso
significa que eu não tenho nenhum significado, já que ninguém do mundo
olha dentro de um troféu para ver.

Só você olha dentro de nós, pai! Só você e você sozinho! Para
continuar a analogia, eu coloquei este troféu ao lado de outros que possuo
que estão amassados, lascados e danificados. Eles parecem um desastre
terrestre, mas para você Pai, eles são um 'exército de merecimento' por
dentro. Então, Pai, eu venho a Ti hoje como um vaso quebrado e danificado
do lado de fora, um desajustado e desqualificado para o Seu uso de acordo
com o que os outros Cristãos pensariam.

5



Eu até perguntei ao meu marido ontem, “Se este é o meu último
Natal como eu sou, ou mesmo aqui na Terra, você acha que eu fiz algo que
valha a pena? Minhas histórias antigas de registro realmente importam?
Meus sonhos realmente mostraram o Céu bem o suficiente? Fiz a justiça do
Céu quando descrevi o Reino dos Céus?” A resposta do meu marido foi
simples…“Erin, tudo o que importa é que você é importante para Deus. Você
faz isso.” Isso foi o suficiente.

Tem sido difícil durar vários dias. Eu tive um forte pressentimento de
que em breve iríamos de um estado de ser para um novo estado de ser.
Isso significa que eu sinto uma 'conclusão' do nosso atual estado de ser, o
fechamento de um capítulo e, por sinal, muito doloroso. Um capítulo fecha e
outro abre.

Agora tenho a necessidade de três cirurgias e cada uma delas é
sinistra para mim. Se eu os tiver, cada um pode ter um preço
potencialmente ótimo. Há grandes riscos com todos os três, devo seguir em
frente com eles. Ainda posso pensar em duas dessas cirurgias, já que não
estou com urgência, mas a terceira precisa ser resolvida rapidamente. Os
médicos precisam ver qual órgão está herniado nas minhas costas antes
que algo se rompa.

Oh Pai, eu não quero mais cirurgias. Como tal, eu irei a você
diariamente para 'incomodá-lo' até que você se canse de mim e vire e me
cure. Se você acabou de me curar desses três problemas, então eu posso
estar ativo novamente. Eu ficaria muito feliz se pudesse trabalhar, correr,
andar e brincar de novo. Quão ótimo envelheceria graciosamente se eu
pudesse apenas apreciar o corpo que Você me deu?

O que torna tudo isso tão difícil é que meus filhos não entendem por
que você continua a não nos curar, já que muitos seriam testemunhas desse
milagre. Há tantas Escrituras em Sua Palavra, onde a doença é contrária a
"uma vida abundante". Então, porque você nos ama, eu acredito que você
está esperando o momento perfeito para nos curar e nos chamar para o Seu
serviço. Você nos escondeu. Você nos escondeu à vista de todos.

Uma mulher me disse ontem que meu manto era de alegria e paz. Era
uma coisa estranha para um estranho dizer no meio de uma conversa.
Afinal, quem usa o termo 'manto' a menos que fale sobre uma lareira? Pai,
por favor, considere todos nós por um milagre em breve. Houve um dia em
que o Natal significava alguma coisa. No entanto, agora há um grande
impulso, realmente uma guerra, no Natal agora.

Enquanto agora percebo que o Natal era o tempo aproximado de sua
concepção, não de seu nascimento, muitos poderiam se importar menos
com qualquer um deles. Há um enorme esforço para remover você deste
feriado completamente. O povo judeu ignora isso. Outros enfatizaram suas
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próprias férias para competir com isso. Os católicos tendem a se concentrar
mais na Virgem Maria.

Os demais tendem a usar apenas o Natal como desculpa para a festa.
Eles vêem isso como um tempo de presentes, dívidas, beber, comer e Papai
Noel. De muitas maneiras agora, você foi completamente removido. Oh Pai,
embora a maior parte do mundo tenha se esquecido de Você, por favor, não
se esqueça de nós. Por favor, pegue nossos vasos e nos use para a Sua
glória.

Por favor, não nos deixe sentados na prateleira, polidos por dentro,
mas embaçados por fora. Podemos ser velhos, embaçados e empoeirados
do ponto de vista do mundo, mas estamos em chamas por Ti e Te amamos
muito. Nós perseguimos você, pai! Continuaremos a perseguir você. Eu amo
você, pai! Nós te amamos!

Recebido domingo, 30 de dezembro de 2018

Comunhão

Caro Pai,

Eu não posso lhe agradecer o suficiente por mais um dia aqui. Minha
dor tem sido tão grande que até pequenas coisas parecem tarefas enormes.
Parece tanto tempo desde que estive aqui com você. Eu quero que você
saiba o quanto eu te amo e que sou grato por tudo o que nos foi concedido
por você.

Nós vivemos como reis. Mesmo que seja fácil comparar o que temos
contra aqueles que têm mais quando lutamos, há muitos com muito menos.
Com as férias, deixei minha área devocional se tornar minha pequena
"caverna da mulher". Foi o meu Centro de Embrulho de Natal também e a
área de papelada ficou um pouco confusa.

Para o Natal, meu marido comprou uma linda mesa de trabalho /
bancada para eu trabalhar. No entanto, eu realmente gostaria de usá-lo
para me ajudar na minha pintura. Uma vez que colocamos a mesa, a sala
requereu alguma reorganização. Ao fazê-lo, mais uma vez descobri uma
caixa de fotografias. Como velhas canções que despertam velhas emoções e
lembranças, essas fotos antigas fizeram o mesmo.

Essas fotos me levaram de volta. Foi como um registro quebrado de
memórias dolorosas. Eles voltaram à superfície mais uma vez. O tempo é
um anfitrião brutal. Não importa o que aconteça, o tempo nunca pára.
Alguém poderia morrer e o tempo ainda continua. O tempo pára para
nenhum homem. Deus é o Cronometrista e, felizmente, Ele tem compaixão
de nós.

Eu encontrei uma caixa de fotos em um local improvável. Não só isso,
mas as fotos foram misturadas com outras fotos de maneira aleatória. As
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fotos foram de vários anos diferentes... 1985, 1987, 1990, 1997, 2000,
2003 e 2006. Este foi um agrupamento estranho e trouxe tantas lágrimas
novamente. De certa forma, cada foto me congelou em um momento do
passado.

No entanto, todas as fotos pareciam ter um fio comum. Eles eram
fotos minhas em perfeita saúde e alegria. Meus filhos, até meus filhos,
pareciam tão cheios de vida e como se fossem completamente normais.
Talvez eles estivessem naquela época. Eu era o único por trás das lentes
tirando fotos dos meus filhos a maior parte do tempo. Isso foi mais
frequentemente do que não porque eu iria em viagens de condução com
apenas eu e as crianças.

Houve tantas viagens. Nós fomos para a cidade de praia, uma cidade
pequena bonita na costa de Oregon. Também temos feitos muitas outras
viagens. Nós estávamos todos felizes e rindo. Tínhamos preocupações, mas
poderíamos deixar essas preocupações de lado e aproveitar o tempo que
tínhamos. Nós vivemos no momento.

Tudo isso mudou quando fiquei doente e minhas finanças ficaram
muito mais apertadas. Nós estávamos confinados a parques e atividades a
uma curta distância de nossa casa. Nós ainda iríamos embora como eu
amava ir a lugares com meus filhos. Foi um modo de vida e eu aceitei isso.
Esses momentos de diversão foram uma pausa bem-vinda do estresse e do
sofrimento.

Pai, você configurou esses momentos de diversão e depois me fez
tirar uma foto para solidificar seu lugar em nossa história. Apesar de minhas
terríveis circunstâncias, ainda havia esperança e sonhos. Nós imaginamos
grandes coisas e ainda rimos juntos o tempo todo. Com você, pai, não há
acidentes. Eu acredito que você faz tudo para o bem daqueles que amam
você. Se eu pudesse mais uma vez ser como eu costumava ser.

Oh, a energia que eu costumava ter, junto com a saúde
aparentemente perfeita. Bem, eu não posso voltar atrás, mas pelo menos
ainda me lembro das risadas de meus filhos quando eles eram pequenos. Eu
me lembro de tantas coisas boas antes que o problema surgisse. Suspiro ...
o tempo logo não seria mais meu amigo, pai, mas será que era mesmo meu
amigo? Eu agora acho que não.

No entanto, as coisas mudaram agora e estamos seguros. Cada dia é
outro dia e cada dia oferece mais tempo. Outro dia é hoje e eu sou grato a
você por este dia. Todos os meus filhos estão aqui comigo e todos nós
estamos seguros. Sim, todos somos mais velhos agora, mas ainda estamos
juntos. A risada infantil que já tivemos desapareceu. As crianças cresceram
e agora estão começando sua separação natural de mim.
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Oh pai, eu me sinto roubado de tempo hoje. Eu perdi muitos dos
meus bons anos. Eu perdi minha força e minha capacidade de ter 'normal'.
Em vez disso, os anos tornaram-se juntos. Minhas circunstâncias do
passado, meus "golpes punitivos", significam tempo perdido. O martelar do
ferreiro foi brutal para todos nós.

Pai, por favor, nos cure de dentro para fora. Meu coração ainda está
quebrado. Quando vejo fotos antigas, especialmente as de surpresa, meu
coração se despedaça de novo. Às vezes, essas lembranças distantes são
como se tivessem acontecido ontem. Então me lembro de detalhes
minúsculos que me colocam lá. Eu lembro! Eu me lembro de tantas coisas e
dói.

Eu lembro dos tempos com meus filhos. Eu lembro da hora do dia. Eu
me lembro da temperatura naquele dia. Lembro-me do que fizemos mais
tarde naquele dia. Ainda assim, eu sou grato, muito grato a você por isso
estar em meu coração hoje. Agradeço a todos por todos aqui em nossa casa
e aos nossos grandes amigos no Ninho. Que grande bênção isso tem sido.

Lamento se alguma vez deixei de dar-lhe tempo suficiente. O tempo é
seu e tudo que eu faço é emprestar o tempo que você nos dá aqui na Terra.
Eu não quero perder um momento ou deixar o tempo passar. Eu te amo e
sei que toda a eternidade vem um dia de cada vez. As estações mudam e o
tempo é como um grande cinzel em nosso corpo, mas não para
aperfeiçoá-lo. Muito pelo contrário. No entanto, devemos abraçar até
mesmo isso, pois é assim que você criou.

Eu tenho alegria no meu coração e alegria eterna sempre que penso
em você e em seus caminhos. Estou ansioso para o meu sempre no céu
com você quando podemos dizer adeus a este planeta que continuamente
nos rouba. Obrigado, Pai, pelas Suas promessas de um tempo futuro
caminhando fisicamente com Você. Oh, que alegria isso será quando
andarmos com você face a face.

Eu tive alguns sonhos ontem à noite. No meu primeiro sonho, não tive
medo. No entanto, eu também sabia que isso tinha um profundo significado
em breve.

Sub-sonho 2 - “Esmagando Muitas Aranhas”

Enquanto eu estava em uma sala que não reconhecia, de alguma
forma eu sabia que esse era o meu quarto. A sala estava mal iluminada e
tinha um lindo tapete Bukhara em vermelhos profundos, dourados e pretos.
Quando olhei para o tapete, vi algo se mexer. Eu rapidamente percebi que
era uma aranha grande que estava ligada. Era muito grande para sair viva
de casa.
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Acredito que esta aranha foi muito inteligente, pois parecia saber que
eu estava vindo para ela. Apesar de estar presa, eu a perdi de vista por um
instante no tapete. Enquanto examinava o tapete, notei um flash de um fio
muito grosso preso à luz. Em vez de encontrar a aranha, decidi rastreá-la
usando sua teia.

Eu agarrei a teia e foi surpreendentemente forte. Parecia uma corda
de violão e eu sabia que não ia quebrar. Quando levantei o fio da teia, notei
que a aranha se erguia com ela. A aranha tentou se mover para o chão
novamente, mas eu a mantive suspensa no ar logo acima do tapete. Eu
finalmente desci a aranha. Antecipei sua velocidade de descida e esmaguei
a aranha assim que aterrissou.

Só então, notei outra aranha de uma variedade diferente. Ele estava
indo para um pequeno Bonsai como uma árvore. A aranha era inteligente e
foi capaz de se misturar para se parecer com uma das folhas. Algo me
distraiu momentaneamente e me afastei. Quando olhei para trás,
desapareceu. Eu olhei com cuidado, mas não consegui ver essa aranha.

Duas outras aranhas apareceram de repente. Eu rapidamente e
facilmente esmaguei os dois. No entanto, eu ainda estava incomodado com
o que estava faltando, então voltei para minha busca por ela. Só então, dois
dos meus filhos entraram na sala.

Um deles: “Mãe, tem uma aranha no seu ombro.”

Bem, ali estava, empoleirada bem no meu ombro esquerdo. Desde
que eu estava vestindo uma blusa branca, eu não queria esmaga-la senão
eu teria que mudar minha camisa. Em vez disso, peguei a aranha com a
mão esquerda e a apertei entre meus dedos. Enquanto isso geralmente me
dava nojento, eu estava de alguma forma bem fazendo isso no meu sonho.

Depois que essa aranha foi esmagada, a luz na sala ficou mais clara.
Agora eu podia ver bem o suficiente para terminar de limpar tudo.

O sonho 2 terminou.

Sonho 3 - “Um Acampamento Interno nos EUA”

Eu estava observando um campo de internação em algum lugar nos
EUA. A única forma de pagamento era permutar. Você precisava trocar algo
valioso para comer e sobreviver. As condições eram horríveis. Toda a
situação foi horrível.

O sonho 3 terminou.

Recebido terça-feira, 1 de janeiro de 2019

Comunhão
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Caro Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela neve fresca que começou a
cair pouco depois da meia-noite. Cada ramo está coberto de neve
pulverulenta. É lindo! Pai, devo admitir que estou muito agradecido pelo
final do ano de 2018. Foi no meu top cinco dos piores anos da minha vida e
tive muitos anos ruins.

Este último ano foi preenchido com tantos problemas. Quando penso
em todos os problemas, eu realmente apenas rasgo. Eu não posso olhar
para trás por muito tempo, pois foi horrível. Eu tive muitas más notícias,
seguidas por mais más notícias. Nunca pareceu desistir. No ano passado, fui
forçado a encarar a realidade da perda.

Quando digo perda, quero dizer a perda das coisas como as
conhecemos. Existe a perda de capacidade física, incluindo a possível perda
iminente da minha visão. No entanto, e mais do que qualquer outra coisa, à
nossa volta, há a inquietante perda da inocência e a ascensão dos ímpios.
Dói meu coração só de pensar em tudo isso.

Embora eu saiba que, para a maioria, ontem à noite, à meia-noite,
um ano de calendário terminou e um novo começou, conosco, o ano
passado não foi realmente embora. É apenas uma ilusão. Este mês marca o
último salário do meu marido. Eu não tenho ideia do que vai acontecer a
seguir. Só você faz, Senhor!

Embora tenhamos feito tudo o que é humanamente possível para
encontrar uma posição para ele, o próprio fato de que nada surgiu, significa
que isso está sendo retido sobrenaturalmente. Pai, você está permitindo
tudo isso. Em um instante, ambos sabemos que Você poderia mudar tudo e
haveria muitas oportunidades para o meu marido contar.

Uma vez que este é claramente o caso, como há muito poucos
qualificados como ele é em sua linha de trabalho e há várias centenas de
posições que ele está qualificado para que não tenha sido preenchido em
meses dos trabalhos que estão sendo postados, isso é claramente e
sobrenaturalmente Você ! Como uma porta precisa ser aberta, ele continua
enviando currículos para essas muitas empresas.

Algumas empresas dirão mais tarde que ainda estão considerando-o,
mas outras já fecharam a porta para ele. Enquanto isso é onde eu
normalmente me levantaria e criaria uma maneira de ganhar uma renda
decente, eu claramente não posso fazer isso na condição física em que
estou. Há despesas iminentes que eu tenho que dar para você.

Bem, pai, hoje marca o primeiro dia de um ano novo em folha. Hoje é
o primeiro dia do ano. Entretanto, até que você faça disso um novo dia, um
dia transformado, então não é verdadeiramente novo. Pensei em todas as

11



coisas que Você me mostrou no Céu e não posso deixar de me rasgar. Oh
Pai, por favor envie algumas das Suas provisões para nós no Céu até nós
aqui na Terra!

Em termos do que vi no Céu, não posso acreditar em todas as coisas
contraditórias que os cristãos pensam sobre esse lugar maravilhoso em
comparação com a realidade. Por exemplo, eles afirmam que não há comida
ou água no Céu, pois não há necessidade. Bem, isso não poderia estar mais
longe da verdade. Embora seja verdade que não "precisamos" de nada no
Céu como tudo é fornecido, há muita comida e água. É perfeito e nós
amamos tudo.

Sério, como não poderíamos? Afinal, todos os alimentos e bebidas são
preparados pelos melhores chefs e padeiros da história. Por sua vez, eles
usam as melhores e mais perfeitas culturas, grãos, leite, mel e assim por
diante. Os frutos estão vazios de quaisquer imperfeições, pois não há
pragas, infestações, fungos ou mofo no céu. Imagine o pão crescendo com
o fermento de Deus, em vez de subir pelo "fermento dos fariseus".

Pão e outros assados sobem ao comando do Ultimate Baker, a
plenitude de Deus. Deus também ama o cheiro de carne assada na Terra,
então certamente há 'churrascos' acontecendo no céu também. Eu sei que
há carne grelhada no Céu, como eu senti seu cheiro delicioso no ar. Agora,
os críticos vão então afirmar "como isso pode acontecer se não houver
morte no céu?"

Bem, a resposta para isso é... 'FÁCIL'! Desde que Deus falou a vida
em ser, por que Ele não poderia criar carne para comer sem morte, sem a
necessidade de preparar uma carcaça morta? Esta é uma pergunta boba
como é claro que Ele pode! Ele pode criar a alegria de pescar sem a morte.
Eu sei disso como eu vi isso também. Ele faz isso porque pode. Ele pode
fazer todas as coisas porque não há ninguém como Deus. Ele não está
limitado em nada que faça.

E quando Deus enviou Jesus para nós? Quando Ele fez isso, Ele o fez
com planejamento e precisão de execução, tudo em Seu amor por nós. Ele
não precisava fazer isso como Ele é Deus e todo-poderoso, mas Ele fez. Ele
nos ama tanto que escolheu nos perseguir, primeiro se tornando como nós,
para que pudesse ter um relacionamento conosco. Ele também fez isso de
maneira humilde. Jesus veio a nós primeiro como um bebê!

Pense sobre isso. Ele veio até nós, não como um adulto, mas primeiro
como um bebê! Este foi um milagre, um nascimento virginal não menos!
Mais tarde, Jesus falaria de um Paraíso preparado por Seu Pai para aqueles
que O amavam e acreditavam Nele. Isso significa que um lugar perfeito,
livre da dor deste mundo, foi preparado para nós. Estes não são paraísos
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como os da Terra. Os paraísos terrestres ainda contêm muitos perigos
ocultos.

No Paraíso, Seu Paraíso não contém um único perigo, oculto ou não.
Não consigo pensar em um único lugar aqui na Terra, onde há realmente
um paraíso protegido como o Paraíso no Céu. Por quê? Simplesmente, não
existe nenhum. No Céu, não há queimaduras, arraias, águas-vivas,
tubarões, corais, ondas de tênis, ursos ou pumas. Não há ladrões que
atacam turistas, nem estupradores nem assassinos.

Também não há cobras venenosas ou escorpiões. Não há ameaças de
uma tempestade repentina. A lista de perigos realmente continua e
continua. Absolutamente tudo o que fazemos na Terra vem com a ameaça
de algo vindo contra nós. Isso simplesmente não acontece de vez em
quando... acontece dia após dia.

No Céu, não há ameaças. Apenas pense... não há necessidade de um
único bloqueio no Céu, pois não há ladrões, inimigos, no céu. O próprio
Jesus disse ao ladrão...' Hoje, você se juntará a Mim no Paraíso!' Por que
Jesus mentiria? Bem, claro que ele não faria. O paraíso é o paraíso e não o
paraíso do sheol. O Paraíso do Céu é aquele que nos aguarda e é aquele que
Deus preparou para aqueles que O amam.

Pai, eu sei que você ama aqueles de nós que te perseguem, te
adoram e desejam estar contigo para sempre. Como você vê em primeira
mão nossas lutas diárias, suportamos aqui... a perda, a dor, a doença, a
pobreza e a tristeza profunda... Eu apenas sei que você deseja fazer tudo
certo para nós.

Você deseja curar-nos. Você deseja limpar nossas lágrimas. Você
deseja nos remover das cadeias da aflição. Você deseja nos remover das
nossas celas de prisão e nos dar um novo conjunto de roupas. Você deseja
nos conceder um lugar à sua mesa, a mesa do rei. Lá, você vai falar
gentilmente conosco e nos dar um assento de honra à vista daqueles que
nos aprisionaram para começar.

Oh pai, eu apenas sei em meu coração que você não terminou com a
gente! Eu apenas sei em meu coração que o Ano do Favor do Senhor ainda
não começou. Oh Senhor, o Ano do Favor do Senhor ainda não começou,
certo? Se tiver, onde está? Se 2018 foi o começo deste ano muito esperado,
não tenho certeza se posso tirar muito mais disto em 2019. Por favor, pai,
onde é isso? Precisamos de você agora mais do que nunca! Por favor, nos
ajude!

Jesus: “Erin, suba”.

Eu me vi em um belo prado, uma clareira familiar. Eu estava em uma
encosta com vista para um belo lago cristalino. Enquanto era como um lago
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alpino, estava morno e rodeado de prados com pinheiros. Os prados
estavam cheios de flores também. Eles eram tão perfumados e bonitos.

Embora eu já tivesse visto esse lugar em uma visão anterior, não
consegui identificar quando ou onde estava. Eu estava usando um vestido
de linho branco e pude ouvir pássaros cantando. Fechei meus olhos por um
momento enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Às
vezes, eu realmente não tenho outra resposta para a beleza de Deus,
exceto lágrimas de gratidão. Eu suspirei.

Eu abri meus olhos de repente quando senti flocos de neve
refrescantemente frescos caindo no meu rosto. A neve não estava
congelando como a neve na Terra. Olhei em volta e agora havia neve na
paisagem. A neve aumentou a beleza.

Eu: "Senhor, é nesta primavera ou inverno?"

Só então, senti uma mão no meu ombro. Foi Jesus. Ele sentou ao
meu lado. Eu estendi a mão e abracei-o. Lágrimas escorriam pelas minhas
bochechas. Jesus me olhou nos olhos e sorriu.

Jesus: “Não se preocupe. Oh Erin, por favor, não se preocupe!”

Eu: “Oh Senhor, minha preocupação deve significar que eu não tenho fé. Se
eu não tiver fé, perderei Suas bênçãos?”

Jesus: “Bem, então, se fosse esse o caso, não haveria virtualmente
ninguém aqui comigo. Agora, quando você diz que luta com a sua fé, o que
você quer dizer?”

Eu: “Quando eu acordo com dor, me pergunto se de alguma forma eu não
tenho fé em Suas promessas e, portanto, perdi oportunidades. A cada dia
que passa, esta 'oitava ponte' da minha vida tem sido difícil. Eu me
pergunto se eu acidentalmente "perdi você" em algum lugar. Eu caí em
desuso? Eu perdi a fé 'como um grão de mostarda'? Você se cansou de
mim? É um Ano Novo e coisas que Você me disse que aconteceriam ou
ainda não aconteceram de uma maneira que eu não esperava.”

O tempo todo em que eu falei, Jesus estava acenando com a cabeça
em compreensão pela maneira como eu estava me sentindo. Sua empatia
superou em muito qualquer coisa que eu já senti na Terra.

Jesus: sorrindo.

“Bem, como eu fiz até agora? Eu fiquei aquém das suas expectativas
ou excedi-as?”

Eu: “Bem, acima de tudo, Você as excedeu. Você fez muito mais do que eu
mesmo pedi e de uma maneira muito melhor.”

Enquanto eu me referia a eventos mais distantes, como primeiro
começar esses sonhos e depois conhecer meu marido, Ele baixou várias
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coisas até mesmo deste ano horrível. que só poderia ser de Deus. Comecei
a chorar por não ser mais grato.

Eu: “Sinto muito, Senhor. Por favor, perdoe minha ignorância.”

Jesus: “Oh Erin, eu sei que você está cansado e com muita dor. Eu sei que
você não entende porque eu espero a sua cura e a dos seus filhos. Então,
com base em tudo que você veio a conhecer sobre Mim, você gostaria do
Meu "Plano Muito Melhor" que eu tenho para você que está para vir em
breve ou você preferiria "Plano B", Meu "Segundo Melhor Plano" para você,
que pode vir imediatamente? O primeiro plano é muito especial, enquanto o
outro… bem, aqui, eu vou mostrar a você…”

Só então, eu pude ver um estágio de show de jogos familiar. Foi
semelhante a "Vamos fazer um acordo" combinado com "O preço é justo".
Ele então apontou para duas caixas. Nós dois rimos como Ele fez isso
bastante cômico. Uma caixa era pequena e a outra caixa era muito grande.
Ele se virou e me entregou duas chaves. Uma chave era pequena e a outra
chave era muito grande.

Jesus: “Eu te darei uma clara sugestão. Deixe-me rotulá-los... Primeiro, a
caixa pequena e a pequena chave foram rotulados como "Plano de Erin". Em
seguida, a caixa maior e a chave maior foram rotuladas como "Caminho de
Jesus por meio do Plano de Deus para Erin". Eu comecei a chorar. “Oh
Senhor, sinto muito!”

Jesus: Sorrindo.

"Por que? Eu estou dando-lhe uma escolha aqui, Erin. Ambas as
caixas ainda são boas. No entanto, Eu rotulei eles para que você não se
senta enganada aqui. Vou até mostrar-lhe os 'conteúdos' da primeira
caixa...”

Eu Olhei para dentro da caixa menor Eu me vi curada, mas não
Transformada Enquanto eu olhava a minha idade atual, eu estava agora
ativo Eu me vi trabalhando em várias coisas em um ambiente modesto
Nossa casa parecia mais uma cabana Enquanto nós tínhamos um carro mais
velho, parecia ter sido feito novo. Enquanto meus filhos também foram
curados, eles também não foram Transformados.Eles tinham deixado a
nossa casa para buscar suas próprias vidas. Eu vi Snigglet, mas não Zoey.
Eu de alguma forma sabia que Zoey era Meu marido estava no trabalho, eu
tinha um pequeno jardim, era uma boa vida, mas eu sabia que estava
perdendo algumas coisas importantes.

Eu: "Senhor, eu não tenho mais você? Onde está meu outro cachorro?"
Zoey? Por que eu sou velha?"

Jesus: "Você foi curada de suas doenças atuais, mas sua idade atual
continuou. Zoey estava envelhecendo também. Você ainda Me tem.”
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Eu: “Sim, Senhor, mas outra coisa está faltando. Suas promessas estão
faltando.”

Jesus: Sorrindo.

“Hmm, então você está escolhendo a outra caixa, a caixa maior? Eu
devo dizer que é melhor. Ainda assim, a escolha é sua.”

Eu: “Oh sim, Senhor! Claro, eu escolho a caixa 'com o desejo de Deus!’ Eu
sinto muito que eu duvidei e então hesitei. É tão difícil continuar
esperando.”

Jesus: “Erin, eu não disse que você nunca passaria por períodos de dúvida.
Você nunca me colocou de lado para o mundo, mesmo com tudo que você
sabe agora. Enquanto você está desanimado, você também está pronto
para os seus sonhos se tornarem realidade. Você está pronto para as coisas
que eu coloquei em seu coração para se tornar realidade. Você ainda está
esperando por 'O Ano do Meu Favor' para começar.

“Você está no Meu serviço desde setembro de 2012. Às vezes, você
tem lutado porque as pessoas foram cruéis. Contudo, você viu o
sobrenatural e experimentou os frutos de seu trabalho e fé. Eu sei que você
teve uma dificuldade no ano passado, mas desta vez você está chegando ao
fim. Agora, você pode continuar confiando em Mim com sua vida, você e
sua família?”

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Eu te prometo isso… o que planejei, o que te espera, é algo que
nunca foi visto desde que a Terra foi criada, nem jamais será visto
novamente. Tudo o que você passou... todos os seus problemas, toda a sua
escolaridade... nunca terá preparado você para o que estou prestes a fazer.
Ainda assim, todos se unirão e farão perfeito sentido. Agora você ficou
desapontado com o seu sonho na noite passada. Por favor, explique.”

Eu: “Sim, eu estava. Eu estava esperando por um sonho épico de Ano Novo
sobre algo maravilhoso. Em vez disso...”

Jesus: “Hmm, continue…”

Eu: Suspirando. “Ok, aqui vai…”

Sub-sonho 4 - “Projetando para um casal jovem famoso”

Eu estava projetando uma casa para uma celebridade jovem e bem
conhecida e seu novo marido, que também era uma celebridade jovem e
conhecida. Esse casal me procurou com base em um encaminhamento que
alguém lhes deu. Eles ficaram impressionados por eu não ter sido atingido
por eles. Enquanto eu teria sido uma estrela atingida no passado, agora
mudei de tudo isso.
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A casa deles ficava em ou perto de Malibu ou do condado de Orange.
Enquanto eu estava transformado e, portanto, jovem na aparência, eu ainda
estava 'velho' em experiência. De alguma forma, eu tive a habilidade de
acenar minhas mãos e projetar um espaço sobrenaturalmente em minutos.
O trabalho foi, portanto, extremamente fácil para eu concluir. Eu terminei
em tempo recorde.

O sonho 4 terminou.

Jesus: “Agora, há algo que você deve entender. Devo enviar-lhe apenas
grupos específicos de pessoas que você prefere ou está aqui para
testemunhar todos os perdidos que lhe envio? Quem são os perdidos então,
Erin? Não são eles que compraram a ilusão de que o Céu na Terra está
separado de Mim? Eles agora adoram o material. Quando eu era criança,
conhecia muitos deles. No entanto, muitos deles também não me vêem ou
ouvem e não querem. Portanto, eu mando quem eu mando para ministrar.
Você está pronto para o desafio ou devo enviar outro?”

Eu: Chorando. “Eu sinto muito, Senhor. Eu sinto muitíssimo! Claro, farei o
que você pedir. No entanto, eu simplesmente não gosto muito desse tipo de
pessoa. Eu sinto muito, Jesus, mas eu quero ir até você em verdade.”

Jesus: Sorrindo para mim de uma maneira reconfortante.

“Oh Erin, você está agora pegando e escolhendo? Você é Jonas? Ele
me cutucou com bom humor enquanto apontava para um lindo lago à
distância. "Hmm, onde está aquela baleia?" Nós dois rimos.

Eu: Ainda rindo. "Sinto muito. Vou me esforçar mais.”

Jesus: Sorrindo.

“Oh Erin, por favor, pare de dizer que sente muito. Você está com dor
e emocional. Eu vejo isso em seus olhos. Agora, você é capaz de esperar
pelo Meu Plano e pela Minha Vontade?”

Eu: “Sim, Senhor. Sim, vou esperar!”

Jesus: “Tudo bem, então confie em Mim. Embora às vezes você duvide
disso, mostrarei a você que estou com você. Quando esta porta se abrir e
você for mudado, você irá para onde eu te enviar. Você nunca mais duvidará
de mim. Agora, regozije-se, Erin, regozije-se! Eu te amo!”

Ele parecia animado por mim e me deu um grande abraço.

Jesus: “Oh sim… lembre-se que, aqui no céu, pode haver duas estações
juntas. As flores podem florescer na neve!

Ele sorriu de novo.
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“Erin, Eu tenho você. Não se preocupe. Enquanto você experimentou
o cumprimento de algumas de suas promessas, aquelas que o deixarão sem
palavras ainda não aconteceram. Aqueles que estão com você nesta
temporada também experimentarão isso e testemunharão isso também.

"Você nunca duvidará que a porta, a 'Caixa Grande'..."

Ele mostrou a caixa grande.

“…Você esperou pelo caminho certo. Agora, regozije-se, regozije-se!
Não tenha medo, Erin. Você que é altamente precioso (Daniel 10:19).

“Agora, a paz esteja com você, como seu nome significa paz. Seja
forte e de boa coragem. Logo você será fortalecida.

"Não se preocupe, porque eu vou fazer algo em seus dias que você
não acreditaria mesmo se eu te contasse."

Ele sorriu e riu.

"Eu te amo!" Ele beijou o topo da minha cabeça.

“Ah, sim, mais uma coisa… não se preocupe, embora seus relatórios
médicos não sejam encorajadores. Eu tenho você! Nem tudo está perdido!
Você escolheu o Meu Caminho, a Vontade de Deus e, por isso, abençoarei
todos os dias da sua vida.

“Você é amada pelo Rei!

Ele sorriu.

O sonho acabou.
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