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356 - Camisa Nova, Sapatos Novos,
Novo Serviço

Recebido na sexta-feira, 6 de setembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

está um dia lindo aqui hoje! Obrigado. O furacão chegará amanhã de
manhã. A viagem de classe da minha filha mais velha foi cancelada devido à
incerteza do que essa tempestade pode trazer. Suspiro ... Conversei com
minhas duas filhas sobre tempestades a caminho da escola esta manhã. Pai,
você me disse muitas vezes que usa essas tempestades para chamar a
atenção para o seu poder e humilhar os orgulhosos.

Minhas filhas e eu começamos a discutir maneiras diferentes pelas
quais Deus poderia usar essa tempestade e maneiras pelas quais
poderíamos orar para que tudo isso se desenrolasse. Conversamos sobre se
era melhor orar por cobertura sobre nossa casa ou se a tempestade seria
desviada ou mesmo dissipada completamente. Sim, eu sei que você tem o
poder de desviar a tempestade. Você pode movê-lo para o mar. Se desejar,
você pode parar a tempestade.

Simplesmente parar esta tempestade seria maravilhoso para todos que
o conhecem e o amam. No entanto, isso não faz nada para aqueles que
deixam de vê-lo trabalhando no mundo hoje. Sabendo que tudo é feito em
Sua Vontade e, dada a incerteza da pista, mas realmente em Sua pista, nos
prepararemos para a tempestade e derrubaremos coisas que possam se
tornar transportadas pelo ar. Rezo para que esta tempestade passe sobre
nós ou, melhor ainda, sinta nossa falta completamente.

Hoje, pai, sinto como se tivesse muito pouco valor para os nossos
filhos. Eles nos procuram por evidências de Seus milagres e costumam nos
perguntar 'quando?' Eu entendo isso como faço com você também. Quando
eu tinha a idade deles, parecia que os dias se arrastavam. As viagens
rodoviárias pareciam levar uma eternidade para chegar lá e as férias não
podiam chegar em breve. Quando as coisas não estão indo bem para um ou
mais de nossos filhos, as perguntas sobre o tempo de Deus tendem a
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aumentar. Sim, compreendo perfeitamente que eu e meu marido também
fazemos isso com você.

Quando estava voltando para casa hoje, depois de deixar as meninas
na escola, parei para tirar uma foto de algumas vacas holandesas que
estavam descansando perto de alguns belos girassóis. Isso me fez feliz.
Então eu dirigi um pouco mais longe e notei uma linda árvore com folhas
laranja e vermelhas brilhando contra o céu azul brilhante. Isso me deixou
infeliz... sorri! 'Argh!', Gritei: 'O outono está aqui! Oh não, o outono está
aqui! Embora eu geralmente gosto do outono, pois é minha estação favorita,
simplesmente não estou pronta para que chegue ainda.

Com a entrevista de meu marido no horizonte, fiquei preocupada com
os fatos dele. Nós literalmente tiramos o pó dos ombros de seus ternos, pois
eles ficam lá sem uso há tanto tempo. Depois de experimentar um monte,
finalmente encontramos alguns ternos que serviram. Recentemente, ganhei
um leilão para algumas camisas brancas que ainda não chegaram, mas rezo
para que se encaixem. Enquanto alguns podem desaprová-lo por isso,
também vamos olhar as lojas de consignação para ver o que elas podem ter.
Nada de errado com 'suavemente usado'!

Oh Senhor, por favor, ajude-nos a procurar o terno, gravata, camisa,
meias e outros itens perfeitos. Eu adoraria encontrar isso em um lugar
improvável por 'barato', mas de alta qualidade, porque uma loja de roupas
masculinas pode cobrar até US $200 por apenas um empate. Obviamente,
isso está fora do nosso reino no momento. Oro também para que a
costureira possa ajustar as calças do meu marido por um de seus trajes. Oro
para que sobrenaturalmente encontremos tudo o que precisamos a um preço
muito baixo.

Melhor ainda, vou tirar uma lição da 'abordagem de oração direta' da
minha filha mais velha! Pai, precisamos de cura hoje! Agora, parecemos
piores para o desgaste e poderíamos usar Sua transformação sobrenatural
antes deste grande dia. Pai, precisamos de alguns milagres a cada
momento. Oro no nome poderoso do seu filho, no nome de Jesus, amém!

Sub-sonho 1 - “O Novo Par de Sapatos do Meu Marido”

Meu marido chegou em casa e me mostrou um par de sapatos
novinhos em folha que ele acabara de comprar. Quem conhece meu marido
sabe que isso tinha que fazer parte de um sonho, pois ele simplesmente não
faz compras para si mesmo... sempre... sorri! Ele estava se preparando para
uma nova aventura e queria começar com alguns sapatos novos.

Eu: “Maravilhoso! Você será capaz de acertar o chão correndo neles!
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Nós dois rimos. Depois, demos as mãos para fazer uma oração ...

Nós dois: “Pai, oramos para que seja uma bênção, pois são lindos os pés
que trazem boas novas!” (Romanos 10:15 e Isaías 52:7)

O sub-sonho 1 terminou.

Oh Pai, por favor, abençoe meu marido com confiança sobrenatural,
força e alegria. Que ele seja uma bênção para os outros, como tem sido uma
bênção para todos nós. Por favor, deixe esta enorme porta aberta para te
levar a esta maravilhosa oportunidade. Por favor, perdoe-me pela minha
preocupação!

Jesus: “Erin, suba.”

Jesus estava rindo. Ele estava mais uma vez segurando as rédeas no
cavalo. O cavalo relincho como se estivesse rindo. Ele então golpeou o casco
da frente com um movimento de frente para trás no chão, o que parecia ser
uma moda cômica. Eu ri. Eu então não podia esperar para correr nos braços
de Jesus. No começo, peguei a barra do meu vestido, mas rapidamente a
larguei com uma risada. Corri direto para seus braços e ele me abraçou.

Eu: “Obrigado, Senhor, pelos sonhos. Acredito que foi uma boa.”

Jesus: “Sim, mas este ainda parece ser o seu mês de preocupação. Por
quê?”

Eu: “No momento, vejo mais coisas saindo do que entrando. Há grandes
mudanças chegando e as coisas parecem estar no ar. ”Enquanto eu dizia
isso, joguei minhas mãos para o alto de forma exagerada. “Eu só queria que
todos já tivéssemos mudado, Senhor. Como família, estamos prontos para
qualquer aventura que vier a seguir. Sinto em meu coração que em breve
uma porta se abrirá para meu marido e sou grato.”

Jesus: “Hmm, mas por que você está tão abatida?”

Eu: “Não quero ficar sozinha de novo. Vou sentir falta do meu marido.
Embora eu não esteja pensando que essa separação será a longo prazo, só
não sei agora.”

Jesus: “Bem, Erin, onde estão minhas mãos?”

Ele estava rindo enquanto segurava as rédeas com as mãos,
segurando pelas costas dele.

“Não importa onde Eu esteja ou o que você não possa ver ou
testemunhar, agora você sabe que Eu estou no controle, certo? Agora sua
casa está preparada para o serviço. Seu sonho revelou que seu marido é o
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cabeça da sua família, mas que Eu sou o cabeça de seu lar. Isso também
está correto, certo?”

Eu: “Claro, Senhor. 'Sim' para ambos.”

Jesus: “Então, sua família está prestes a começar uma aventura espiritual,
uma nova aventura, juntos, Erin, e Eu estou com você.

“Esse sonho foi bom. Você se lembra de ter sonhado há pouco tempo
com a compra de sapatos novos com seu amigo e depois sair para fazer o
Meu trabalho nos sapatos? Antes disso, os seus pés estavam descalços
enquanto você caminhava em Minha presença.

No entanto, Eu estou agora chamando você para um serviço maior. Os
sapatos novos significam um novo estado de ser e isso é bom. Agora
alegre-se. Lembre-se de ser forte e tenha coragem, pois Eu estou com você.
Agora, o que Eu estou segurando aqui?

Ele sorriu.

Eu: rindo. “As rédeas do seu cavalo.”

Jesus: “Talvez Eu precise lhe mostrar isso mais algumas vezes até que
esteja gravado no seu coração.”

Ele riu.

“Erin, Eu amo você. Eu estou aqui e Eu estou com você. Ah sim... e EU
SOU QUEM DIGO QUE EU SOU. Camisa nova, sapatos novos, novo serviço...
pronto!”

Eu ri tanto que sabia que isso era uma brincadeira em uma placa
comum de restaurante que diz às pessoas sem sapatos ou sem camisa que
não podem entrar. Substituindo o slogan 'Sem camisa, Sem sapatos, sem
serviço 'com' camisa nova, sapatos novos, novo serviço 'era tão engraçado
para mim que estou rindo enquanto escrevo isso.

O sonho acabou.
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