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365 - Caminhando na Água com Jesus

Recebido domingo, 27 de outubro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por nascer do sol rosa e azul.
Obrigado pela nova promessa do amanhecer. A maioria das folhas caiu das
árvores aqui, quando as árvores começam a adormecer durante o inverno.
Os pequenos animais e pássaros estão fortalecendo seus ninhos em
pinheiros e se preparando para as mudanças que o clima frio traz. Está lindo
aqui. Obrigado por nosso lugar que é como uma pequena fatia do céu aqui
na Terra.

A semana passada foi uma semana extremamente decepcionante.
Tantas coisas que prometeram nunca aconteceram ou, mais precisamente,
portas não se abriram e algumas foram fechadas. No meu caminho para
levar as meninas para a escola na quarta-feira de manhã, o pneu do
passageiro da frente ficou vazio. Por causa do volume de carros trocando por
pneus de inverno no momento, tivemos que esperar um pouco pela 'nossa
vez'.

Então descobrimos que todos os nossos pneus de inverno estavam
muito gastos, então acabamos trocando todos eles. Obrigado, pai, por pneus
novos! Também precisávamos de um novo adesivo de inspeção, que
passamos facilmente quando instalamos os novos pneus. Enquanto
esperávamos, tivemos que alugar um carro por dois dias. Bem, não era um
carro, mas um caminhão enorme. Era tudo o que restavam. Foi difícil dirigir
e difícil para mim fisicamente.

Eu nunca entendi lugares de aluguel de carros. Muitas vezes, existem
dezenas de carros lá, mas ‘apenas um está disponível’. Mais tarde eu dirigi
por esse mesmo lugar várias vezes e todos os mesmos carros ainda estavam
lá. Isso me pareceu desonesto. Tudo isso aconteceu no dia seguinte às
chuvas torrenciais. Choveu por oito horas e nunca parou. Eu estava
encharcado várias vezes e parecia que nunca conseguia me secar.

Na mesma noite das chuvas, fui chamado para orar na noite de oração
na igreja. Quando terminamos, testemunhei algumas pessoas olhando com
um olhar de desaprovação à minha oração. Eu sei que é porque eles não me
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conhecem, porque eu não participei do programa da igreja 'Caminho de
Crescimento'. Este é o seu processo de verificação. Isso me fez lembrar
como a igreja sempre me fez sentir desqualificado. Eu não gostei.

Obrigado, pai, por me examinar no fogo da aflição. Acho que, nas
igrejas tradicionais, se elas não o conhecem, elas tendem a abraçá-lo
inicialmente, mas, para que elas o conheçam, você deve concluir uma série
de programas para ver como você os servirá melhor. Embora nem todas as
igrejas sejam assim, parece que são a maioria. Pai, você nos chamou de
volta aos cultos regulares novamente, até nossos filhos; portanto,
proteja-nos e mantenha-nos longe dos dardos inflamados que o inimigo usa
outros cristãos para enviar.

A minha filha mais velha teve uma semana extremamente difícil. Ela
está internada em um ministério. Ela teve dois dias de serviço para
professores sem escola e foi ajudá-los de qualquer maneira. Normalmente,
nenhuma escola significa nenhum dia de estágio. Enquanto estava lá, ela
sofreu uma explosão violenta pelo líder desta organização. Ele gritou com os
outros trabalhadores e depois saiu correndo, batendo as portas quando saiu.
Esta é uma figura pública local de destaque.

Ela me mandou uma mensagem enquanto eu estava na cidade
pedindo oração, então liguei para eles e oramos juntos. Foi um dia difícil,
mas você ainda tinha as rédeas. O seu aniversário de 18 anos é na
quarta-feira e vários de seus amigos está jogando um partido de aniversário
para ela na casa da noiva do pastor de jovens. Ontem à noite, no entanto,
ela sofreu um golpe esmagador. O jovem que ela esperava perguntou se ele
poderia trazer uma data para sua festa de aniversário.

Era um jovem pelo qual tínhamos orado de acordo. Isso foi agravado
pelas poucas histórias que conhecemos sobre essa garota, junto com sua
péssima atitude em relação à minha filha. Tenho certeza de que este jovem
está propositadamente fechando os olhos, já que alguns dos posts de sua
namorada nas mídias sociais não são exatamente modestos. No entanto, a
fé de minha filha é grande e ela se afastou muito bem, sabendo que você,
pai, tem um plano maior em tudo isso do que aquilo que podemos ver.

Não me sinto tão bem nos últimos dias. Eu tenho sido muito fraco e
não eu. Embora tenhamos tido um aniversário divertido para meu marido, o
elefante na sala era o fato de ainda não termos ouvido falar sobre essa outra
perspectiva de emprego. Eu machuquei muito a minha família, pai. Esses
golpes esmagadores após golpes esmagadores são tão difíceis de suportar.
Certamente, Pai, este é o momento para nós e 'O Ano do Favor do Senhor'
está chegando.
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As notícias divulgadas nos dias de hoje parecem sempre ruins. Em
toda a minha vida, nunca pensei que veria tais mentiras, enganos e
propaganda. Estes estão ocorrendo em nossas vidas cotidianas. A corrupção
está em toda parte e, depois de um tempo, parece que uma pessoa pode
simplesmente escolher a narrativa de mentiras com a qual se sente mais
confortável. Falando nisso, eu estava rindo da ironia de uma situação
recentemente enquanto comprava um par de calças.

Havia dois espelhos no vestiário que eu estava usando. Um dos
espelhos era o "espelho magro" e dava à pessoa a ilusão de ser magra. O
outro espelho era o 'espelho da realidade', o 'espelho da verdade'. Gostaria
de saber qual espelho vendeu mais, a ilusão do espelho da mentira ou a
realidade do espelho da verdade. Dependendo do espelho usado, tenho
certeza de que fez diferença se uma venda foi feita ou não.

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era
Deus. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada foi feito
(João 1:1-3). E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos Sua
glória, glória como do único Filho do Pai, cheio de graça e verdade (João
1:14). Pai, você é nosso Pai da Verdade e enviou a Palavra em carne,
verdade como Seu Filho, nosso Senhor, Jesus.

Jesus é tudo de bom entre os homens. Ainda assim, mentiras e trevas
odeiam verdade e luz. A escuridão foge porque a luz a consome. Pai, você
enviou seu filho, a luz do mundo, para nós. Sua luz é um fogo brilhante e
que consome tudo que nunca pode ser extinto. Hoje sou muito grata por
Jesus. Obrigado, pai, pela verdade. Em todas as coisas, você está conosco,
então obrigado!

Quando recebemos notícias decepcionantes, você ainda está lá e
sempre está. Você nunca fica surpreso e nunca fica chocado. No entanto,
sinto que sua paciência por este mundo está diminuindo. Todos os dias são
más notícias, mas você continua a cuidar de Seus filhos com graça. Você
mostra misericórdia com os perdidos. No meu coração, acredito que você
está prestes a fazer algo incrível. Quando o fizer, nossas decepções se
transformarão em algo que nem podemos imaginar.

Enquanto esperamos, continuamos pressionando e indo de força em
força. Pai, todos os meus sonhos recentes consistiram em eu estar em um
novo estado fortalecido. Não é como eu sou atualmente, mas eu estou
renovada. Nestes sonhos, sou renovado, jovem e forte. Quando acordo com
isso, não posso deixar de me sentir decepcionado. Oh Pai, que nossa espera
acabe logo. Senhor, por favor, use-nos como Suas flechas em breve.
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Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava no Céu ou em uma Área de Treinamento Celestial, mas não
tinha certeza. Eu estava sentado às margens de um lago de vidro. Ao longe,
andando na água em minha direção, estava Jesus. Próximo a Ele estava o
Seu cavalo. Jesus estava mais uma vez segurando as rédeas. Pulei da pedra
em que estava sentado e corri em direção a Ele a toda velocidade. Tudo
estava indo bem até que notei que até o cavalo Dele estava andando sobre a
água.

Eu: “Olha, Jesus, eu estou andando sobre a água!”

Opa, eu me tornei auto-consciente. Olhei para baixo e fui direto para a
água. Não era muito profundo, talvez um metro no máximo, então minha
cabeça ainda estava fora. Fiquei desanimada quando olhei para Jesus e Seu
cavalo em pé bem na minha frente, em cima da água.

Jesus: Estendendo a mão para mim. "Suba, Erin!"

Eu estava subitamente andando ao lado do Senhor e Seu cavalo.
Estávamos todos agora em cima da água. Uma vez levantada para fora da
água, minhas roupas secaram instantaneamente. Até o momento, essa
'secagem imediata' sempre ocorreu (a menos que se demore para ter uma
lição especial).

Jesus: “Você entende o que aconteceu?”

Eu: “Sim, Senhor. Tirei meu foco de você. Estou um pouco decepcionada
comigo mesmo.”

Jesus: “Sim, mas mais do que isso... você correu para Mim na água, mas
depois percebeu a magnitude do milagre. Você então perdeu o foco do que
eu estava fazendo e se tornou consciente do seu 'estado impossível de ser'.

Eu te chamei para Mim, mas você logo se tornou consciente da sua
incapacidade. Agora, por que Eu venho logo com uma espada da minha boca
(de acordo com Apocalipse)?

Eu: “Você cortará as nações?”

Jesus: “Em parte, mas essa é uma resposta superficial.

“No entanto, e mais do que isso, a Terra está se enchendo de
escuridão. A escuridão se espalha como incêndios, ventilados por grandes
ventos. Você é avisada para ter cuidado com o que vê com os olhos. Todos
vocês precisam ter cuidado com o que vêem e discernir sobre o que ouvem.

“Não é apenas porque os profetas falsos estão surgindo durante esse
período agora, embora existam muitos, é porque o inimigo enviou uma linha
de fogo de confusão, distração e mentira. Ele faz isso para remover
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completamente a verdade de suas vidas diárias e substituí-la por uma nova
narrativa. O inimigo sabe que os tempos estão chegando. Ele sabe. Ele e seu
exército estão em pleno vigor e, agora, não são mais sutis ou ocultos.

Agora, lembre-se da língua. A Minha língua é a espada da verdade que
corta as mentiras. Na Minha presença, eles serão incapazes de mentir. Isso
será incomparável com qualquer tecnologia. Você recentemente encontrou
um jogo realista que seus filhos jogam com os amigos. Esta é uma ilusão de
guerra que é tão real que a cabeça experimenta tudo isso. O coração é
então...”

Eu: “… dessensibilizada? Ah não! Senhor, os corações dos meus filhos estão
esfriando? Oh não!”

Jesus: “Não, não por seus filhos ou por aqueles que Eu tenho chamado. Em
vez disso, eles reconhecem isso e não estão permitindo que os endureça
para Mim ou contra os outros. Para outros, porém, isso é uma arma. Erin, se
você soubesse tudo o que vem diariamente contra você, que tem sido
parado pelos anjos que ordenei para protegê-la, você ficaria seriamente
humilhada e agradecida.

Ele sorriu.

Eu: “Senhor, sinto muito se deixo de reconhecer tudo o que você faz por
mim todos os dias. Eu nem consigo imaginar tudo isso.”

Jesus: “Oh Erin, Eu não estou aqui para castigá-la. Eu só quero que você
saiba o que o inimigo planeja contra todos vocês. Continue orando para que
a sua armadura seja totalmente levantada diariamente, pois isso é
sabedoria. Estou aqui para mostrar que superei tudo o que você faz. Eu
estou contigo. Eu seguro sua mão direita”

Ele apertou a minha mão gentilmente.

“E você caminha ao Meu lado como Eu estou com você. Lembre-se,
Erin, você não pode fazer nada sozinha.

“Ao ver meu Pai que faz essas coisas, Eu também as faço. O Pai ama
Seu Filho e mostra a Ele tudo o que faz e, para sua surpresa, Ele mostrará a
Ele obras até maiores do que essas. Agora, Erin, acredite em Mim que Eu
estou no Pai e o Pai está em Mim. Em verdade vos digo que quem acredita
em Mim também fará os trabalhos que Eu tenho feito e continuarei a fazer.

“No entanto, você fará coisas ainda maiores do que estas, porque Eu
vou para o Meu Pai e o Meu Espírito, o Conselheiro, está dentro de você.
Farei o que você pedir em Meu Nome, para que o Pai seja glorificado no
Filho.”
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Ele apontou para o Seu peito.

“Isso significa que, se glorifica o que o Pai está fazendo através do
Filho em benefício de Meus planos, de acordo com Sua Vontade, então
qualquer coisa que você pedir em Meu Nome, farei, entendeu?”

Eu: “Isso não parece ser confuso para mim. Vou tentar resumir: ‘se eu pedir
algo que glorifique Você e o Pai que trabalha através de Você, colocando o
meu 'eu' de lado e dando todo o meu 'eu' à Sua Vontade, todos os planos
terão sucesso de acordo com a Sua Vontade’.”

Jesus: sorrindo.

“Bem, Erin. Agora, é por isso que um pedaço de barro desobediente
não serve para o Oleiro. A sua obediência é um sacrifício agradável para Mim
e Meu Pai.”

Eu: Rindo. “Bem, quem iria querer que o barro com a boca negativa tivesse
voz no trabalho de Oleiro? Embora isso fosse engraçado, também seria
horrível.”

Jesus: “Erin, no minuto que alguém tentar falar sobre como eles se
renderão ou como serão usados, eles serão considerados inflexíveis ou
desqualificados para maior uso como vasos.”

Eu: “Sinto muito, Senhor, como já fiz isso tantas vezes. Em tudo o que fiz,
imaginado ou sonhado, quem sabe tudo o que eu tenho feito?”

Jesus: Rindo.

“Agora, as últimas vezes que Eu tenho te chamado aqui tem sido
curtas. Mesmo que você esperasse ou quisesse mais, você ainda assim
aceitou.

“Agora, isso é rendição - aceitando o que Eu estou fazendo pela Minha
glória, pela glória do Reino de Deus. Não se preocupe com isso, pois Eu
estou treinando você no caminho que deve seguir.

“Erin, Eu amo você.

“Eu tenho te dado o Meu divino 'Caminho de Crescimento' de aflição.
Quem se inscreveria para isso? Muito poucos, como você verá em breve.

“O exército chamado para o serviço cede ao comandante. Não existe
um 'eu' em 'Exército', 'Equipe' ou 'Plano de Deus', entende?

“Você olhará para trás e verá que, quando você tem se encontrado
Comigo, você estava ou andando, ou correndo ou pulando na água o tempo
todo por Minha causa.”
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Eu: “Claro, Senhor! Este é um momento 'Ah Ha'! Vinde a ti primeiro em
todas as coisas!”

Jesus: Sorrindo.

“Sim Erin. Agora, Nós ainda temos mais o que fazer.

“Venha comigo.”

Jesus pegou na minha mão. Ele agora estava segurando as rédeas de seu
cavalo em uma mão e a minha mão na outra. Continuamos a andar juntos
na água.

O sonho acabou.
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