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359 - Somos 'Operações Especiais'
Vendo Eventos de Seu Cavalo

Recebido sábado, 28 de setembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por tudo que você faz.
Obrigado por minha família e por meus amigos de todo o mundo. Eu sou
verdadeiramente abençoado. Pai, eu também estou com medo agora. Fiz
algumas coisas com fé e por Sua direção, então sei que você me chamou
para fazê-lo. No entanto, agora, está muito além do meu nível de conforto.

Eu sei que, toda vez que você faz isso comigo historicamente, é
porque está alinhando minhas palavras e ações com minhas crenças que eu
prego para os outros. De certa forma, sinto como se fosse a primeira
semana em que você entrou no meu 'novo navio' para testar a
sustentabilidade do que criou. Parecia que você fez isso para ver se havia
algum ponto fraco na minha estrutura.

Eu oro para que eu tenha passado. Eu senti que fiz tudo o que você
me instruiu. No entanto, foi uma mudança de paradigma pessoal. Parece
que, toda vez que me sinto à vontade com uma direção ou lugar e me
instalo, você me leva a uma situação maior, mais difícil e exigente. Acredito
que tive um sonho sobre isso ontem à noite.

Sub-sonho 1 - “A Fonte Quase Transbordando”

Eu estava olhando para uma fonte grande com uma tigela embaixo
dela. A tigela estava cheia de pedras redondas e tinha muito espaço para a
água passar. A tigela estava absorvendo a água como um tipo de
vertedouro. Enquanto a fonte parecia estar funcionando perfeitamente, pelo
menos à distância, decidi ficar de olho nela. Isso ocorre porque, se
transbordar, poderá danificar as coisas que ficam do lado de fora da tigela.

A certa altura, caminhei até ele antes de liberar o transbordamento
pelo vertedouro. Assim que eu estava prestes a fazer algo sobre isso, as
pessoas faziam perguntas em um esforço para me distrair. Eu sabia que era
o inimigo que estava enviando essas distrações, então fui em frente e drenei
o excesso de água antes que qualquer dano acontecesse. Em seguida,
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reabasteço a fonte e reinicie a bomba para garantir que a quantidade
perfeita de água flua.

O sub-sonho 1 acabou.

Pai, acredito que este sonho foi direto de você. Eu sinto que sou essa
fonte. Eu tenho medo de problemas pessoais. Eu estou exausta. Estou
ocupado, o que mantém minha mente longe dos 'e se', mas ainda estou com
medo. Eu esperava que você estivesse praticando com meu novo navio
agora, não este antigo com todos os seus problemas. Pai, como lembrete,
este meu navio está rachado, remendado, com fita adesiva, enxertado,
danificado pelo sol e manchado.

Também está falhando em muitas áreas, por isso estou orando por
uma renovação em breve. Estou orando não apenas pela renovação da
minha mente, mas também por um novo vaso físico, curado ou novo e
melhorado. Eu tenho tantos sonhos e desejos. Enquanto durmo, você me
transforma em uma super heroína nomeada por Deus que cala as mentiras
do inimigo e dá esperança aos desesperados, tudo em Seu Nome.

Nos meus sonhos, posso chamar montanhas para o coração do mar.
Eu posso evitar o fogo. Posso escalar uma parede e pular objetos altos, tudo
em Seu Nome. Eu posso curar os doentes e fortalecer os fracos. Eu posso
realizar obras poderosas de todos os tipos. No entanto, quando acordo,
ainda estou velho e fraco. Estou aqui com dor e idade. Enquanto meu corpo
sai desses sonhos incríveis, pensando que agora é jovem e poderoso, logo
sinto como se tivesse sido atropelado por um trem.

Então, pai, por favor, não me considerará? Por favor, deixe a mulher
que eu sou nos sonhos. Você logo me deu 'aquela mulher', a mulher que
você treinou e instruiu enquanto eu durmo. Nos meus sonhos, não tenho
preocupações mundanas. Não me preocupo com a provisão ou onde vou
dormir ou comer. Você fornece tudo. Então, pai, por que então eu me
preocupo com essas coisas ao acordar?

Nos meus sonhos, não estou mais usando roupas da prisão. Janto com
o rei de toda a criação. Eu visto lindos vestidos e sou como a realeza. Então
eu acordo e estou novamente na armadilha das dívidas das coisas deste
mundo comum ao homem. Enquanto você é dono dos bancos, os bancos
controlam o seu povo, todos com juros ... hmm, juros compostos.

É comum um homem possuir uma hipoteca, um empréstimo para
automóveis, ter contas médicas e pagar impostos. Contudo, em meus
sonhos do Céu, você, pai, eliminou os opressores e nos libertou de dívidas.
Então, pai, eu peço isso de você... por favor... na Terra como no céu... nos
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liberte! Suas promessas se mantêm verdadeiras. Eu já sei o que eles fazem,
então, por favor!

Poderia, por favor, conceder este trabalho a meu marido? No entanto,
você também poderia fazê-lo para criar liberdade da preocupação e
libertação da opressão? Tivemos um ano de descanso estruturado, mas
agora, pai, por favor, nos liberte de problemas. O outono está aqui. Se meu
marido conseguir essa posição, nossa família ficará separada por vários
meses, a três mil quilômetros de distância.

Os invernos aqui são difíceis, por isso peço que faça com que este seja
suave. Peço também força e provisão da esperançosamente nova posição do
meu marido e que haja o suficiente para sustentar duas casas e outro
veículo. Suspiro, Sinto em meu coração que você está prestes a fazer algo
incrível, por isso vamos nos apegar a isso. Sei uma coisa com certeza e é
que Suas promessas são verdadeiras. Embora sempre seja verdade, apenas
rezo para que sejam por enquanto!

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava sob o arco com belas videiras floridas. As folhas tinham
virado laranjas, roxos, vermelhos e amarelos. A fragrância era linda. Havia
até um leve cheiro de fumaça de madeira no ar. O céu estava em um azul
vibrante e a temperatura, como sempre, estava perfeita. Olhei para os
galhos da vinha e as uvas pendiam deles como jóias.

As uvas eram enormes e obviamente maduras e prontas. Enquanto eu
podia ver vinhedos distantes que ainda eram videiras verdes normais, esse
vinhedo refletia uvas nas videiras como no Outono. Hmm, isso foi fascinante.
Existem diferentes estações no céu, dependendo do campo ou colheita aqui.
No entanto, eu não notei isso antes em nenhum outro lugar no céu, mas no
jardim de Deus. Decidi caminhar em direção ao bosque de álamos para
absorver tudo.

As árvores eram deslumbrantes, com troncos brancos e folhas
cintilantes e douradas que faziam um zumbido na brisa como delicados sinos
de vento. De repente, e à distância, vi Jesus segurando as rédeas do seu
cavalo e estendendo os braços para mim. Ele me pegou quando eu corri em
seus braços. Depois de me abraçar, e para minha surpresa e deleite, Ele me
colocou em seu cavalo. Ele segurou as rédeas enquanto caminhava ao meu
lado.

Jesus: “Erin, Eu conheço suas preocupações, seus anseios profundos e seus
sonhos. Eu coloquei os dois últimos em seu coração, mas suas
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preocupações… bem, Eu não sou o orquestrador deles. Agora, por que você
se preocupa?”

Eu: “Bem, Senhor, você sabe melhor do que ninguém. Faz parte da condição
humana. Se queremos ser como crianças, que criança não chora quando não
tem certeza se seus pais sabem que estão acordados no berço? Que criança
não chora quando não pode vê-la visivelmente? É o desejo de uma criança
estar onde seus pais estão. Senhor, olho para você e oro. Quando não sei se
você me ouve, clamo por você. Você então responde, mas nem sempre no
meu tempo.”

Jesus: balançando a cabeça com atenção enquanto Eu falava e depois ria.

“Oh Erin, Eu estou muito satisfeito com o caso sábio que você acabou
de fazer. No entanto, ainda há um problema com isso. Eu estou sempre lá
com você. Mesmo que Eu responda quando você pergunta, você ainda
chora. Eu venho até você, Erin. Então, onde você está agora?”

Eu: Fazendo beicinho. “No céu... sentado em seu cavalo.”

Jesus: Rindo.

“Sim, mas quem está segurando as rédeas do Meu 'animal rebelde'?”

Nesse momento, seu cavalo parou para emitir alguns sons
ameaçadores. Ele então raspou a pata da frente e balançou a cabeça.
Obviamente, ele estava fingindo se libertar em breve. Antes de 'fugir', Jesus
exageradamente começou a tranquilizar Seu cavalo.

Jesus: Ainda rindo.

“Ok, ok... acalme-se. Isso é apenas para fins ilustrativos.”

Eu: Estendendo a mão para dar um tapinha no pescoço de seu cavalo. "Está
bem. Compreendo. No entanto, você não é o 'animal rebelde', eu sou!”

Jesus: Rindo juntos.

“Ok, Erin, isso foi engraçado. No entanto, você entende por que Eu uso
isso? Ele ergueu as rédeas novamente.

“Erin, Eu não preciso deles para o meu cavalo, pois realmente não há
necessidade de rédeas aqui no céu.”

Eu: “Me perdoe, Senhor. Você teve tantas lições para mim com você
segurando as rédeas, que você pensaria que, depois de dez ou mais delas,
eu finalmente entenderia tudo isso.”

Jesus: “Oh Erin, você não está sendo testada nisso. É natural sair com fé e
depois procurar que Eu esteja lá. É quando você se concentra na sua
condição, no seu posicionamento ou no seu 'eu' no meio dessas situações,
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em vez de focar os olhos em Mim, são quando os problemas podem surgir.
Você se lembra de Pedro andando sobre a água na tempestade? Bem, ele fez
tudo certo... no começo.

“O coração de Pedro sentiu que ele poderia fazer aquilo, mas sua
cabeça logo lhe dizia que isso era impossível. Quando ele tirou o foco de Mim
e percebeu 'uau, eu estou parado na água', ele então se tornou auto-focado.
Enquanto ele saía do barco com grande zelo e com sua fé acreditando nos
milagres de fazer o que Eu podia fazer, sua autoconsciência logo o levou às
águas escuras. Ele estava precisando de um resgate.”

Eu: chorando. “Oh não, Senhor, por favor, não me leve para trás. Eu
esperava ter descoberto quem está no controle agora. Eu morri para mim
mesmo. Eu sou reduzido. Não tenho mais planos elevados, apenas
esperanças e sonhos.”

Jesus: “Oh Erin, o seu coração é bom. Eu tenho te refinado no fogo da
aflição e achei o seu coração bom. Eu tenho preparado o seu vaso e Eu o
testei. Eu achei ele bom. Eu tenho derramado sobre você por sete anos.
Durante esse tempo, você cresceu e aumentou seus depósitos aqui no céu.
Seus tesouros estão aqui, mas você também tem tesouros terrenos
esperando por você lá.

“Seu coração terrestre está transbordando nesta última semana. Eu
lhe mostrei o que é bom e aumentei sua tenda. Eu até lhe dei um
vertedouro. Erin, eu amo você. Os desejos do seu coração são bons. Aprecio
o que você gosta. Ao aumentar seus compromissos, também não lhe darei
as habilidades para cumpri-los e superá-los? Seus pedidos são bons. Estou
aqui para informar que atendi seus pedidos. Estes foram colocados em seu
coração por Mim.

“Você saiu do barco para a tempestade. Seus olhos estão fixos em
mim. Não se preocupe com a tempestade iminente, a ameaça de ondas altas
ou as águas escuras. Em vez disso, fixe seus olhos em Mim e tudo isso não
dará em nada. Como mantenho essas rédeas, também controlo a magnitude
das tempestades. Eu controlo a ascensão das marés, as profundezas do mar
e a claridade das águas. Agora, Erin, por favor, entenda... se eu estou com
você, quem pode se opor a você?”

Eu: “Bem, ninguém... mas muitos ainda tentam.”

Jesus: Sorrindo.

“Bem, responder a isso terá que esperar por uma lição diferente, uma
sobre a verdade. No entanto, para esses propósitos, lembre-se de que nada
é maior do que Aquele que segura essas rédeas, entende?”

5



Eu: “Sim!”

Jesus: “Quando você vê o aumento do mal da maneira como o vê agora,
você deve ver isso como um grupo de operações especiais em uma guerra
em andamento. Eu chamei todos vocês como uma força especial dos santos.

No momento, você está observando de locais ocultos em todo o
mundo. Todos vocês Me chamam em uma ‘so voz:

“'Senhor, isso é perturbador... Você está vendo isso?', 'Senhor, isso
está errado... onde está a justiça?', 'Senhor, há tanto mal... você pode fazer
alguma coisa em breve?”

Eu: “Sim, Senhor, é exatamente isso que estamos fazendo agora!”

Jesus: “Bem, não se preocupe Erin, pois, quando Eu finalmente fizer isso,
Eu vou fazer isso no momento perfeito.

“Até lá... 'Prepare-se! Prepare-se! Prepare o caminho!'”

Eu: “O que você quer dizer, Senhor?”

Jesus: “Bem, Erin, digamos, para melhor ou para pior, todos os seus sonhos
serão respondidos em breve e tudo isso vai passar. Até que isso finalmente
aconteça, o inimigo continua Me provocando nisso... e não apenas Eu, mas
todas as hostes celestiais.

“No entanto, em breve, muito em breve, haverá uma tempestade
sobre as terras que espalhará os ímpios e trará conforto aos que estão
quebrados.

“Agora, tenha coragem, Erin, pois Eu tenho ouvido todos os seus
choros. Eu não tenho esquecido nenhum de vocês. Eu estou com todos
vocês.

“Você logo ficará admirada com o que Eu estou prestes a fazer.

“Agora, alegre-se, Erin, pois Eu não te esqueci.

“Eu te amo, agora se alegre-se!”

Ele sorriu enquanto apertava minha mão gentilmente.

O sonho acabou.
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