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349 - Não Se Preocupe,
Eu Estou Aqui, Eu Estou Com Você!

Recebido quarta-feira, 14 de agosto de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por hoje! Obrigado por uma casa cheia de risos e alegria.
Obrigado por entregar nossos filhos em casa. Pai, minha filha tinha apenas
dez anos quando esses sonhos e visões começaram. Eu me machuquei
quando ela tinha apenas 11,5 anos de idade. Durante a maior parte do meu
tempo com ela durante anos muito ativos, fui incapacitado. Eu tenho estado
inativo. É uma coisa muito difícil de prometer algo, mas depois tem que
voltar atrás devido a dor e lesão.

Como resultado, parei de prometer há muito tempo. Eu realmente vivo
no dia-a-dia porque cada manhã dita meus planos para realizar tarefas ou
parar meus planos por completo. Eu nunca fiz promessas porque sabia que o
inimigo gosta de mergulhar e causar problemas quando o fazemos. Ele faz
isso sempre que um dos seus filhos tem planos. Durante todo o tempo em
que meu marido e eu estivemos juntos, ele suportou meu estado de
incapacidade.

Ainda assim, sei que tudo isso se deve aos 'Tratamentos de Beleza de
Refinação da Fornalha do Senhor’. Eles servem a um propósito, do qual eu
tentarei listar agora:

● Sua aparência externa envelhece conforme sua aparência interna
muda. O fogo do seu coração por Deus lhe dá um brilho. As pessoas
vêem isso, mas geralmente não reconhecem porque você o tem.
Aqueles que passaram por isso muitas vezes reconhecem as
semelhanças com o que passaram. Crianças e animais muitas vezes
olham para você e sorriem. Infelizmente, o inimigo também o vê
também.

● Os tratamentos de beleza refinados dão um impulso à sua
personalidade. Você tem um pouco mais de graça e sal. Você tem um
melhor senso de humor. O sal traz sabor. Esta é a capacidade de ter
humildade com humor. Isso tudo faz parte da "Especiaria de Deus".
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● O tratamento de beleza do forno é a salvação 'Botox'. Este tratamento
permite que você se entregue à vontade de Deus. Você realmente não
tem idéia de como será todo esse refinamento até passar por ele.
Verdadeiramente reconhecer Deus como Ele é e como você não é, só
pode ser alcançado pela injeção de Jesus e a entrega de sua vida a
Ele por Seus propósitos. Embora fazer isso na primeira fornalha, a
visita é muito rara, isso ajuda a evitar a necessidade de voltar
continuamente.

● O tratamento de beleza da refinaria da fornalha me obrigou a me olhar
de verdade no espelho. Isso levou a sete etapas distintas e um tanto
engraçadas:

○ A primeira vez, eu olhei para mim mesmo e suspirei.

○ Na segunda vez, eu balancei a cabeça.

○ Na terceira vez, eu me abaixei e evitei tudo junto.

○ Na quarta vez, eu bati na lateral da minha bochecha. , estiquei
minha língua e olhei sob as pálpebras dos meus olhos por
qualquer sinal de vida.

○ Pela quinta vez, me disfarcei de cristão, usei uma cruz e comprei
alguns acessórios legais.

○ Na sexta vez, peguei meu taco de beisebol Louisville Slugger e
quebrou o espelho

○ A sétima vez, peguei um pedaço quebrado do espelho e vi meu
reflexo de mim mesmo como sendo pequeno. Esta foi a última
vez. Eu agora vi algo diferente. Havia sabedoria de Jesus como
eu tinha morrido agora para mim mesmo. Eu me tornei pequeno
para que Jesus pudesse se tornar meu Deus sobre todas as
coisas. Eu finalmente deixo Deus reinar completamente.

Talvez você seja alguém na fornalha agora e esteja procurando por
dicas para ter uma "experiência de forno" melhor. Digo isso com humor, pois
a experiência do forno não é fácil, mas é difícil por um bom motivo. Ainda
assim, se eu soubesse algumas coisas que agora conheço na época, poderia
ter diminuído o tempo e o sofrimento:

A primeira dica é "manter a calma"! Você está aqui porque Deus
vê algo em você digno de seus grandes esforços para livrá-lo disso. Ele te
ama.
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A segunda dica é não tentar sair mais cedo. Isto tem diferentes
maneiras de ser colocado... 'volte e volte', 'pechinche', 'suba', etc. Se você
não 'seguir o fluxo de Deus' nisto, as chamas se tornarão mais quentes à
medida que o calor é revertido até você deixar ir. As lágrimas estão bem, já
que tendem a reduzir a intensidade da chama. Apenas saiba que Deus já
ouviu tudo, então barganhar normalmente nunca funciona com Deus.

Enquanto a barganha é um método usado para diminuir suas
circunstâncias imediatas, há sempre um preço a pagar, se concedido.
Quando eu era jovem, eu dei uma garota que queria me bater depois da
escola cinquenta centavos para me deixar em paz. Bem, não demorou muito
para que meus US $ 5 de dinheiro de aniversário fossem todos embora eu
continuei tendo que pagar essa garota. A lição… você não pode negociar sem
um custo.

Deus poderia então dizer: 'Tudo bem, por misericórdia, Eu vou parar agora,
mas estas são as Minhas condições...' Bem, deixe-me dizer, vá pela fornalha
na primeira vez porque o inimigo é o ferreiro e fará tudo ele pode ter certeza
de que você é incapaz de satisfazer as condições de libertação de Deus. Se
você não os conhece, consegue adivinhar onde vai acabar? É isso mesmo…
você estará de volta à fornalha para um tempo de fogo superaquecido para
comer uma grande fatia de torta humilde.

A terceira dica é chamar a atenção de Jesus no meio da sua
experiência na fornalha. Isso é incrível e recomendado. Levou o meu
passar por isso algumas vezes para descobrir que Jesus estava bem ali
comigo. Ele me deu alívio e me abrigou durante minhas experiências. Ele era
um copo alto de água gelada no forno quente. Quanto mais Jesus você tem,
mais curtas e mais gratificantes se tornam essas experiências. Basta lembrar
que estes ainda estão refinando os tratamentos de beleza do forno e não são
feitos para 'se sentir bem'. No entanto, Deus está lá no fogo para ouvi-lo e
instruí-lo.

A quarta dica é vir como você é e não trazer nada com você.
Qualquer coisa tirada com você para lhe trazer conforto para além de Deus,
vai subir nas chamas. Isso inclui uma boa cama, seu travesseiro favorito,
cobertores especiais e até animais empalhados. Tudo, menos Deus, é
destruído para que você só confie nele e somente nele.

A quinta dica é não convidar seus amigos. Convidar seus amigos
para sofrer com você em sua jornada é apenas um meio e uma boa maneira
de perdê-los. Isso é egoísta e pode levar até cinco a dez anos no forno. Esta
jornada é entre você e Deus, ponto final.
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A sexta dica é não declarar nada e quebrá-la: é uma maneira
infalível (desculpem o trocadilho) de se inscrever para uma vida inteira de
tratamentos de beleza, a 'Gold Edition' de Deus. Isso geralmente é feito por
meio de absolutos (Tiago 2:10-12, Mateus 5:33-37, 1 João 2:5,
Números 30:1-2). Não faça promessas que você é incapaz de manter. Não
apazigua os outros com a sua língua, dizendo alguma coisa.

Não faça um contrato para algo que você duvida que possa cumprir.
Não use palavras como 'nunca' ou 'sempre'. Certamente você será testado e
tropeçado por estes. Qualquer voto, contrato, convênio, declaração ou
absoluto será colocado no fogo. A língua é tola quando separada de Deus.
Nos negócios, eu faria promessas sobre coisas sobre as quais não tinha
controle, especialmente em remessas.

Eu diria aos meus clientes: "Deveria estar aqui em duas semanas" ou
"por tal e tal data" quando eu não estivesse em posição de fazer tais
declarações. Depois de algum tempo, e de muitas lições difíceis aprendidas,
eu diria, em vez disso, 'não dou garantias sobre datas, apenas
generalidades. Pode ser de apenas duas semanas, mas também pode
demorar até doze semanas. Os clientes odiavam isso, já que realmente
queriam ouvir que seriam apenas "duas semanas".

Eu especialmente fiz estas promessas quando eu era um novo cristão
como eu queria ser um prazer para as pessoas. Existem muitas maneiras de
atrasar uma remessa. Certa vez, um carregamento atrasou dois meses
porque uma tempestade soprou o trem carregando os móveis para uma
ravina nas montanhas de Montana. Como eu poderia ter parado isso? Eu
realmente tenho centenas de histórias semelhantes. Recentemente, eu disse
ao Senhor que começaria a pintar novamente, mas não o fiz. A dor foi muito
grande.

A sétima e última dica aplica-se àqueles que são casados, o
'Contrato Pessoal Supremo': Em um casamento, você faz um voto diante
de Deus para declarar uma união, um contrato, entre um homem e uma
mulher. Vocês estão juntos no Santo Matrimônio. Você convida testemunhas
e eles assinam um livro de visitas. Você então assina um Certificado de
Casamento com o oficiante para solidificar seu casamento com as leis da
terra.

Você até bebe vinho em comunhão e realiza vários contratos juntos
em um só dia. Estes votos são tomados em conjunto e selados com a troca
de anéis. Isso é solidificado ainda mais no leito conjugal naquela noite. Há
também pessoas geralmente em cada cerimônia que amaldiçoaram seu
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relacionamento (mas esse é um assunto diferente para um tempo diferente).
Infelizmente, nem sempre dura um casamento.

Isto é porque o inimigo está sempre lá para fazer anotações. Todo
casamento sob Deus é testado e nem todo casamento sobrevive. Contratos
quebrados são comuns. Um casamento que Deus abençoa, nenhum homem
pode separar (Mateus 19:6 e Marcos 10:9). Eu trago isso como trapaça,
ou mesmo flerte, com alguém fora do seu casamento trará conseqüências
cada vez (como apenas um exemplo). Como outro exemplo, não tratar seu
cônjuge como Jesus gostaria que você fosse outra porta aberta.

Agora, aqui estão algumas lições que aprendi 'após a fornalha':

● Eu oro com todo o meu coração para que Deus finalmente termine
comigo estando na fornalha. Eu não quero voltar, tanto que tento
refleti-lo em tudo que faço.

● Deus promete estar com você e libertá-lo e Suas promessas são
verdadeiras.

● Existem alguns períodos de descanso ou resfriamento. Aprenda a
reconhecê-los para não voltar muito rapidamente ao status quo. Deixe
Deus guiar e instruir você.

● Sabedoria e conhecimento são aumentados. Demorou um pouco para
perceber absolutos e declarações foram as aberturas para o inimigo ir
diante de Deus na Corte para me cobrar. O inimigo então pede
peneiração e provações, tendo todos os direitos para fazê-lo. Nunca se
esqueça de que Deus é justo em tudo e, sim, até mesmo em conceder
isso.

● Então, você já passou por este forno, talvez várias vezes. O que
agora? O que vem depois? Bem, é hora de deixar ir e permitir que
Deus abra portas. Ele está sempre trabalhando em seu nome, então
tente ser paciente.

● Uma última coisa… sempre lembre-se de que os Dez Mandamentos são
realmente mandamentos e não “sugestões”. Guarde estes
mandamentos como é importante para Deus. Deus está lá para ajudar,
pois somos muito fracos para fazer isso sozinhos.

Pai, meus sonhos foram perturbadores ultimamente. De manhã, eles
me deixam com um buraco no estômago. Eu ouvi a sua voz me instruir
durante todo este sonho, mas eu não conseguia lembrar o que estava sendo
dito quando eu estava escrevendo isso. Mesmo que eu não tenha me
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lembrado de todos os detalhes do meu sonho na noite passada, eu sabia que
isso era perturbador para mim.

Sub-sonho

Havia alguns homens extremamente furiosos procurando por mim.
Eles não eram um grupo de homens, mas sim cada homem vinha para mim
individualmente. Você sobrenaturalmente me escondeu e me levou de um
lugar para outro até que as notícias proclamassem que o furacão Erin havia
feito o landfall.

Depois disso, Você me trouxe para um espaço aberto. As expectativas
das pessoas não foram realizadas até que você fez alguma coisa. Uma vez
que você fez, muitos se espalharam na minha frente, mas eu não sabia o
que ao meu redor causava, já que eu não conseguia ver por mim mesmo.
Talvez houvesse anjos ao meu redor, mas não tenho certeza.

O sub-sonho terminou.

Nota: Erin deve ser a quinta tempestade nomeada durante a temporada de
furacões no Atlântico de 2019. Enquanto Andrea e Barry já vêm e vão,
Chantal e Dorian ainda devem vir antes que Erin seja usada. Os nomes de
um furacão são repetidos a cada seis anos, a menos que sejam aposentados
devido a danos extremos ou perda de vida. A Erin foi usada em 2013 e
formou uma tempestade tropical relativamente branda (e, portanto, não foi
aposentada). Se Erin não for aposentada em 2019, a primeira vez que o
nome de Erin será usado será na temporada de furacões do Atlântico de
2025.

Eu tenho estado tão incomodado ultimamente. Há tantas exibições
preocupantes ao nosso redor agora. A mídia está espalhando mentiras
horríveis e eles são verdadeiramente responsáveis   por grande parte da
agitação resultante. É horrível. Coisas uma vez 'tabu' agora são
consideradas lugar comum. Coisas outrora imorais são agora consideradas
'direitas'. Coisas que já foram ilegais agora são legais. Nós não estamos
autorizados a falar contra ele por medo de ser colocado em uma "lista de
ódio".

Eu estava com meus filhos na loja Target em Portland, ME, no
domingo, depois que os pegamos no aeroporto. Nós decidimos usar os
banheiros, mas eles estavam realmente lotados. Bem diante de nossos
olhos, um homem de cabelo azul saiu de uma das baias. Ao sair, ele disse:
"Eu nem sabia que estava no banheiro errado". O pobre empregado do
banheiro aguardava ao lado.
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Eu perguntei se ela tinha alguma história sobre coisas semelhantes
acontecendo e ela disse muitas, mas também que ela não tinha permissão
para dizer nada. Quando perguntei se os homens podiam ir e vir como
quisessem, tudo o que ela podia fazer era acenar com a cabeça e dizer "algo
assim". Isso foi profundamente perturbador para mim. Aquele homem era
um pervertido. Ele era uma pessoa "normal", não com necessidades
especiais ou um homem idoso com demência que realmente não sabia.

O que aconteceu aqui? Como nos protegemos e a nossos filhos?
Estamos todos sob ataque aqui. Se vejo algo ruim acontecendo, devo ter
cuidado. Eu devo primeiro proteger as ideologias das religiões estrangeiras.
Eu não posso falar contra o Islã ou outras religiões. Enquanto eu não posso
falar contra os outros, todos eles são autorizados a falar ódio contra mim.

Nós não podemos ter os meios para proteger nossa casa contra
inimigos sem violar os direitos daqueles que querem entrar ilegalmente. Eles
nos dizem "se você vir alguma coisa, diga alguma coisa". No entanto, se
fizermos isso, poderemos ser rotulados. É realmente correto preencher um
relatório ou acusar alguém de algo se ele se veste ou parece estar em uma
das "classes protegidas da nova sociedade"?

É verdadeiramente assustador aqui. Os relatórios são perturbadores.
As coisas são tão ruins para muitos. Estamos até agora sendo ensinados que
os policiais são maus e racistas. Enquanto meus filhos estão interessados
  nesta profissão, eu ficaria tão preocupado com sua segurança. A polícia é
difamada agora. Algumas decisões ruins de alguns policiais colocaram todos
eles 'atentos'. Eu não tenho respostas. Enquanto eu tinha um medo saudável
por sua posição na sociedade, eu lembro de ter medo quando minha mãe os
enfrentava. Precisamos de um respeito saudável por eles.

Eu vejo o inimigo operando no mundo, pai, e é tão desanimador não
poder fazer nada sobre isso. Oh Senhor, eu queria tanto tirar aquele sorriso
presunçoso daquele homem que saiu do banheiro da mulher. Certamente,
Pai, as coisas em breve serão piores do que os dias de Noé, mas
provavelmente já são. Enquanto eu acredito que eles já são, a maioria agora
é feita em segredo na internet. Ainda assim, muito disso também é feito a
céu aberto.

Como apenas um exemplo, meu filho mais novo e minha filha viram
coisas durante uma viagem de rafting no estado de Washington que
ninguém deveria ter visto. Eles viam pessoas fazendo sexo aberto nas
margens do rio e na água, no local das famílias. Eles viram pessoas fumando
maconha e bebendo álcool em excesso. Só porque estes foram legalizados, é
certo que eles realizam atos impensáveis   diante das crianças?
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Oh Pai, ninguém é capaz de dizer mais nada. A moral e a modéstia já
se foram. Enquanto precisamos proteger nossos filhos deste mal penetrante,
nossas mãos estão mais apertadas juntas dia após dia. Oh Senhor, por favor,
levante Seus filhos. Precisamos de você mais agora do que nunca. Como
podemos lidar sem o Seu poder e glória trabalhando através de nós?

Jesus: “Erin, suba”.

Jesus estava em seu cavalo no final do caminho. Ele foi entronizado
em luz ao redor Dele. Eu mal podia vê-lo. Eu gritei para Ele em voz alta.
Minha voz estava cheia de emoção. Senti que minha voz refletia de alguma
forma a grande necessidade de ver a justiça e, em breve, de tantos que
estão sofrendo!

Eu: chorando. “Oh Senhor, precisamos de ajuda! Senhor, por favor nos
ajude! Estou com medo!”

Jesus: Falando corajosamente e com a confiança de um Grande
Comandante.

"Não se preocupe! Eu estou aqui! Eu estou com você!”

O sonho acabou.
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