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355 - Jesus e o Altar do Lado do Caminho

Recebidos terça-feira, 3 de setembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! A queda está no ar aqui. Está frio e
chuvoso. Depois de sonhar com danos causados   pela água, descobri que
havia algum vazamento na janela da sala de jantar. O rodapé estava
encharcado de chuva. Claramente, o dano está vindo da parede. Suspiro ...
Eu sei que não podemos nos dar ao luxo de resolver esse problema agora,
então, por favor, pai, cure nossa janela e parede. Por favor, não permita
danos permanentes ocultos em nossa casa.

Esta é a casa que você preparou para nós. É uma bênção para nós. Por
favor, proteja-nos de danos. Hoje, agradeço a você, pai, por tudo que você
fez desde o início. Sou muito grato por Seu amor, Seus presentes de sonhos
e visões e minha família e amigos. Eu me sinto tão abençoado por tudo isso.
Você acumula amor sobre nós e estou muito agradecido. Eu tive um sonho
ontem à noite.

Sub-sonho 1 “Os Diagramas dos Santuários de Wayside”

Eu estava comprando e tinha dois dioramas de porcelana no carrinho.
Os dioramas eram de crianças orando no santuário de Jesus. Um santuário à
beira do caminho é um lugar de lembrança ou um lugar onde há um altar.
Nesse caso, o altar era para Jesus. Estes geralmente estão situados em um
local de beleza e geralmente ao longo de um caminho ou trilha.

Um desses dois dioramas era de natureza mais católica e mostrava a
Virgem Maria. A condição desta peça foi perfeita. Ambos os dioramas de
porcelana tinham cem anos ou mais. Este foi bastante valioso.

O outro diagrama parecia mais especial para mim e como se tivesse
uma história. No entanto, ao contrário do outro, este estava quebrado,
rachado e tinha pontos de reparo. Enquanto o valor de revenda do perfeito
seria de cerca de US $500, o valor de revenda deste provavelmente seria de
apenas US $5. Ambos foram carimbados, assinados e numerados.

O quebrado tinha o altar do lado do caminho quebrado e reparado,
mas Jesus estava intacto e tinha um rosto gentil. As crianças pequenas
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estavam com membros faltando. Uma criança estava com falta de uma
perna, outra de um braço, outra de uma orelha, mas todas tinham rostos
docemente pintados e estavam sorrindo. É interessante que eu gostei mais
deste pedaço quebrado do que aquele com pouco dano que era valioso e
primitivo.

Eu ainda queria os dois, então levei os dois até a caixa registradora.
Depois de comprá-los, o funcionário os embrulhou cuidadosamente. Fui até
o meu carro e coloquei-os em um local seguro no porta-malas. Eu estava
prestes a fechar o porta-malas quando uma mulher se aproximou de mim.

Ela me assustou.

Mulher: “Percebi que você comprou as peças de porcelana na janela.”

Eu: “Sim.”

Mulher: “Eu possuía essas peças.”

Eu: “Bem, não se preocupe, eles estão indo para uma boa casa.”

Mulher: “Você entende o que eles representam?”

Eu: “Eu pensei que sim, mas talvez você possa me dizer.”

Não tenho certeza se ela faria algo estranho, mantive uma distância
segura e agarrei minha bolsa. Ela deve ter percebido isso.

Mulher: “Não se preocupe, não estou aqui para prejudicá-lo.”

Seu sorriso sincero me deixou saber que ela estava dizendo a verdade
e eu relaxei.

Mulher: “Essas peças estão na minha família há muitos anos. Eles
representam duas jornadas diferentes e, eventualmente, um caminho para
alguns. No caso da minha avó, a família dela passou por guerras. Eles
tinham muito pouco e perderam tudo na Alemanha. Eles mantiveram aquela
peça quebrada e reparada porque isso lhes importava. A razão pela qual eles
conseguiram manter esse pedaço quebrado é que nem os ladrões o queriam.

O outro diagrama veio do lado do meu avô na família. Eles eram
católicos muito rigorosos. Seus pais morreram na guerra, então não havia
ninguém para protestar contra seu casamento com minha avó. A herança de
família era um santuário para suas crenças. Os dois acabaram se
aproximando de Jesus.”

Eu: “Oh, obrigado por me contar tudo isso. Isso agrega ainda mais valor a
esses itens. Agora que conheço as histórias, gostaria de devolvê-las. Eles
são seus, se você os quiser.
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Virei-me para recuperar o primeiro do porta-malas. Quando eu voltei
para ela com ela, ela se foi. Ela desapareceu como se tivesse sido um
fantasma.

O sub-sonho 1 terminou.

Pai, eu sei que esse sonho era um tipo de parábola sobre duas
jornadas diferentes. Como os dois o encontraram, as duas são boas
histórias. Suspiro... é tão triste. Os brechós por aqui têm antiguidades
extremamente antigas, mas danificadas, à venda por apenas cinquenta
centavos. Se não fossem rachados ou quebrados, valeriam muito mais. No
entanto, aqui no mundo, itens quebrados não têm valor. Eu sou assim
agora...

● estou quebrada

● estou rachada... e não apenas fraturas do couro cabeludo

● sou reparada em alguns lugares... mas ainda não capaz de realizar

● sou, sinto falta de partes do corpo

● sofri grandes perdas

Enquanto estava no fundo da pilha:

● fui preterida

● fui humilhada

● fui abandonada

● fui esquecida

● tremi, chorei... e não apenas pequenas lágrimas

● fui roubada, especialmente enquanto em meu estado baixo

● depois fui humilhada ainda mais,

● fiquei exausta

Suspiro... Eu fui humilhada várias vezes. Não há manual sobre como
recuperar o que foi perdido. Restauração é para casas, coisas antigas e
cirurgia plástica. No entanto, a verdadeira restauração só pode ser feita por
Deus. Você, pai, é minha única esperança. A Bíblia é o meu manual de
humilhação. Tudo isso me lembra uma conversa que tive há muito tempo
com uma amiga que não acreditava que eu estava perto de descrever o que
ela pensava de nós cristãos.

Amigo: “Os cristãos nascidos de novo precisam crer em Jesus porque são
desajustados e perdedores que ninguém gosta. O que aconteceu com você?
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Você costumava ser divertida. Agora não gosto de estar perto de você.
Você faz coisas ‘religiosas’. Jesus tirou sua diversão.”

Eu: “Não, Jesus não tirou minha diversão. Ele tirou meu desejo de pecar
enquanto me divertia.”

Amigo: “Bem, eu não gosto de como você está agora. Pare com isso e volte
para mim.”

Eu: “Você para com isso. Sou eu agora.”

Amigo: “Bem, me chame quando sair dessa fase.”

Tom de discagem. Foi isso. Não há mais telefonemas. Meu amigo me
deixou porque eu havia mudado de curso. Isso foi no início dos anos 90 e
me machucou. Oh Pai, o pecado tem um curso. Eu perdi muitos amigos ao
longo dos anos. No entanto, não perdi apenas amigos não-cristãos, mas
também cristãos. Esses amigos cristãos alegaram que eu estava passando
por meus problemas, minhas provações e problemas de saúde porque não
estava a favor de Deus.

Eles implicavam que eu ainda devia estar em pecado ou Deus já teria
me livrado de meus problemas e doenças. De fato, quando eu precisava de
referências de que eu era uma boa mãe para meus filhos, um amigo disse
que não. Quando perguntei o porquê, ela disse que era porque eu tinha feito
más escolhas e que precisava perder meus filhos para aprender uma lição.
Muitas pessoas se sentiram da mesma maneira e espalharam muitas
mentiras perversas.

Essas pessoas acreditavam nas mentiras do inimigo, mas ainda não
tinham problema em tirar as coisas de mim e me agradecer. Não foi justo.
Eu não bebia, tomava drogas ou louco. Ainda assim, minhas contas médicas
custam uma fortuna e eventualmente levaram à minha falência. Essa foi
outra coisa pela qual esses 'amigos' cristãos me julgaram. Entre os cristãos,
isso é um desqualificador para qualquer ministério futuro.

Logo fiquei ainda mais doente e, no final, não importava. O ponto
positivo do rebaixamento é que geralmente há uma porta e uma escada.
Graças a Jesus, podemos até ter luz do dia no porão. Obrigado pai. Obrigado
pelo meu quebrantamento. Obrigado pela minha humilhação. Se você não
fez isso, bem, estou agradecido por você ter feito.

Jesus: “Erin, suba.”

As folhas dos álamos agora eram tons de ouro e pareciam tão bonitas.
Eu então vi Jesus. Ele estava de pé com o cavalo. Ele estava sorrindo
enquanto segurava as rédeas. Enquanto Seu cavalo usava uma armadura
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com um tipo de touca, Jesus usava Sua coroa. Corri até ele e pulei em seus
braços. Ele riu enquanto me abraçava. De repente me ocorreu que Ele
estava vestido para a batalha. Mesmo que isso desafie a lógica, pois sei que
nada poderia prejudicá-lo, de repente fiquei extremamente preocupado com
a segurança dele.

Eu: Chorando, mas chorando muito. “Oh Senhor, você está indo para a
batalha?”

Jesus: Sorrindo com tanta compaixão.

“Oh Erin, isso é cativante! No entanto, não se preocupe, pois nada irá
me prejudicar. Ele me olhou direto nos olhos enquanto lágrimas escorriam
pelo meu rosto. “Eu sou quem eu digo que sou. Fique quieto, eu estou aqui.
Não devo ser prejudicado porque esse dia acabou. O dia da minha
perseguição terminou. Eu estou aqui. Eu estou com você.”

Eu: Ainda chorando. “É só que, bem, é só que eu te amo tanto. O
pensamento de você ser espancado me deixa fisicamente doente. Enquanto
eu estou tão feliz que você fez isso por nós. Eu o abracei com força. “... por
favor, nunca permita isso novamente. Eu te amo demais!”

Jesus: Rindo.

“Felizmente, só deve haver uma perseguição física. Mesmo assim,
agora recebo ataques verbais diários.”

Eu: “Senhor, se as pessoas te conhecessem, elas amariam você.”

Jesus: “Oh Erin, seu coração está bom. Contudo, e infelizmente, mesmo
quando envio bênção após bênção e faço o bem, há muitos que ainda Me
amaldiçoam. Eles não Me vêem em nada. É mais fácil para eles Me
amaldiçoarem em seus lábios do que se virarem e reconhecerem a fonte de
seu sucesso e serem gratos.”

Eu: “Sinto muito, Senhor, você está certo. Por que seu cavalo está armado?
Por que ele está de armadura enquanto você não está? Onde está a sua
armadura?”

Jesus: sorrindo.

“Oh Erin... sempre fazendo perguntas.”

Eu: “Bem, sim! Afinal, é Seu trabalho como Filho de Deus seguir e se
interessar em ver Seu Pai e conhecer Suas idas e vindas. Isso tudo faz parte
de Sua vontade, certo?”

Jesus: Rindo.

“Sim...”
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Eu: “Então, Senhor, o que tenho a perder se fizer o mesmo e seguir este
exemplo que você definiu. Você já me disse que não deixará que o meu,
mas realmente o seu ministério ou meu amor por você seja levado. Com isso
como pano de fundo para me dar confiança, posso lhe fazer uma pergunta?”

Jesus: “Você pode...”

Eu: “Então…” Usando uma pausa dramática para enfatizar e depois sorrir.
“... o que você está fazendo?”

Jesus: Nós dois rimos tanto.

“Você me alegra, Erin. Você é engraçada. Para responder à sua
pergunta sobre o que Eu estou fazendo... bem, Eu estou fazendo os
negócios do Pai.”

Ele sorriu.

Eu: “Oh Senhor, não há verdadeiramente ninguém tão sábio quanto você.
Embora eu não goste, esta é realmente a resposta perfeita.”

Jesus: Sorrindo.

“Eu sei, Eu sei. Você gostaria de saber mais e, um dia muito em breve,
você saberá. Agora, o seu sonho:”

“Você percebe que sua placa e caixa florestal representavam um altar
à beira do caminho? Bem, fez. Você veio como uma criança lá e abriu o
portão em Minha presença. Você então usou isso para entrar na presença de
Deus.”

Eu: “Oh, eu nunca pensei nisso. Eu nunca juntei nada disso até agora.”

Jesus: “Bem, Eu estou aqui para ajudá-la. Toda vez que você andava no
caminho para o quadro florestal e entrava pela porta, entrava na Minha
presença. É o seu altar ao lado do caminho onde você se lembra de Mim.

“Erin, Eu amo você e Me alegro com você. Sim, até o meu cavalo
gosta da sua companhia. Os anjos também perguntam quando você virá
visitar... sim, até os mais sérios.”

Ele sorriu.

“Você sofreu muitas perdas e alguns golpes pesados   em sua jornada
para estar aqui Comigo. Eu sei que faz muito tempo. Muitos anos se
passaram e você ainda não percebeu tudo o que planejei para aqueles que
Me amam. Você ainda sente o aguilhão da derrota, as agonias da perda e a
humilhação de si mesmo. No entanto, Erin, Eu estou com você em tudo isso
e Eu prometo que não esqueço o que aconteceu com você.
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“Embora você possa esquecer algumas coisas, Deus não esquece. Eu
esqueço o seu pecado e não me lembro mais dele pois você foi redimida.
Isso significa que você também deve perdoar a si mesmo e dar aqueles que
Me prejudicaram para que Eu possa impor justiça. Você precisa fazer isso
porque não está em posição de responsabilizá-los e julgar por eles, entende?
Agora, quem é melhor para reivindicar você sobre seus inimigos... você ou
Eu?”

Eu: “Você, é claro! Não estou em posição de fazer nada.”

Jesus: “Então, dê-me seus inimigos. Eu os tenho e prometo que não ficarão
impunes.”

Eu: “Senhor, eu não vim para me vingar. Fui humilhada e esmagada e doeu
porque essas pessoas se voltaram contra mim. Doeu tanto.”

Jesus: “Ore por isso, Erin, e, um dia em breve, você receberá um pedido de
desculpas de vários. Outros serão um pouco de luta. Eu tenho isso, então
não se preocupe, ok?”

Eu: “Sim, eu já tenho muito com que me preocupar e não preciso mais.”

Jesus: “Hmm, Eu não gosto de ouvir essas coisas.”

Assim que Ele disse isso, senti algo muito pesado sobre meus ombros.

"Então, Erin, Eu posso remover esse peso de seus ombros ou você
está decidida que pode viver com isso?"

Ele sorriu.

Eu: “Não, eu odeio isso. Está muito pesado. Eu não posso funcionar com
esse peso.”

Jesus: “Então, você está dizendo que está pronta para que Eu tire o peso de
seus ombros? Ah sim... e suas costas também?”

Eu: “Você poderia? Eu também tenho alguns excesso de peso na minha
barriga. Você também pode remover?” Nós dois rimos.

Jesus: “Erin, Eu vou removê-la. Basta perguntar e isso será feito, ok?”

Eu: “Oh Senhor, por favor, remova isso.”

Jesus: “Feito.”

Em um instante, todo o peso extra se foi.

“Agora, Erin, Eu estou chamando você para sair do seu porão.”

Eu: “Sim, Senhor, obrigado!” Eu o abracei.

O sonho acabou.
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