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599 – Perdão Divino

Recebido na sexta-feira, 22 de abril de 2022

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela promessa da Primavera. A
inundação em nosso porão me humilhou. Nosso carro, o Pacifica, vai custar
muito caro para consertar, mais do que vale agora. Nosso outro carro vai
para reparos na terça-feira. Fizemos tudo o que podemos fazer. Nós damos
esta situação a Você para fazer todas as coisas novas novamente.

Durante os nossos problemas, um jovem veio à nossa casa para nos
dar um orçamento sobre a limpeza e reparo de algumas áreas. Nesse meio
tempo, houve vários sinais vermelhos de que os problemas estavam se
aproximando. Sonhei com um gavião segurando um pequeno pardal em seu
bico. Então sonhei com uma carteira vazia que havia sido roubada.

Este jovem então se apresentou de uma maneira que indicava que ele
era cristão, apenas para descobrir que isso não era o caso. Ele usou o nome
Daniel, mas escrito de forma diferente. Ele nos deu um orçamento e nós
aceitamos. Nós então lhe demos um depósito. Tudo isso aconteceu na
Sexta-feira Santa.

No sábado à noite, assistimos a um filme bíblico sobre o Rei Salomão.
Eu o julguei esse rapaz de acordo com sua interpretação no filme. Fiz o
mesmo com o filme sobre o Rei David. Eu fiz julgamentos sobre sua
moralidade. Este é um movimento perigoso, não importa o quê. Fazer
julgamentos é assumir a posição de Deus de forma imprudente.

Então, no domingo de Páscoa, percebi que não tinha preparado o
molho para as costeletas do cordeiro. Depois de escrever o meu sonho no
domingo, preparei rapidamente o cordeiro às 15h. Era Shabat. Bem, eu não
podia acreditar o quão sangrento o cordeiro estava. Tive que tirar o sangue,
limpar a bagunça e preparar o molho. Demorou cerca de 23 minutos. Achei
que Deus não se importaria.

Na segunda-feira, a carne que estava na panela elétrica estava difícil
de mastigar. Toda a comida estava ruim. Ainda estávamos preocupados com
o carro. Tudo isso estava em nossas mentes.
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A inundação então aconteceu em nosso porão na noite de terça-feira.
Vinha de duas paredes: a parede do painel elétrico e o depósito embaixo da
escada. Eu estava guardando meus baús de esperança embaixo da escada.
Eu tinha guardado esses baús para aquele tão esperado 'algum dia'. A água
inundou o quarto do meu filho mais velho e o quarto do meu enteado. Nosso
aspirador úmido, geralmente confiável, começou a quebrar.

Embora eu devesse ter feito isso muito antes, finalmente fui até Você
para obter respostas. Confessei tudo o que tinha feito. Você então mostrou o
que o jovem, com quem fizemos um contrato, era um filho de Hamã e
enganador. Aqueles que vinham com ele para fazer nosso trabalho teriam
más intenções. Você então me fez uma pergunta direta:

Jesus: “Erin, Eu construí esta casa para você. Eu estou dentro de você. A
casa e você estão ambos limpos.

“Por que então você contrataria alguém impuro para tornar o que você
tem mais limpo? Como isso poderia permanecer limpo quando a presença
deles contaminaria a casa que construí para você?”

Depois que Ele disse isso para mim, rapidamente me arrependi. Ele
então falou comigo e me disse o que fazer em resposta. Ele me levou à
página do Facebook desse jovem.

Percebi então que ele havia escondido o seu verdadeiro nome. Ele
tinha o mesmo nome do 'profeta' desta religião. Felizmente, ainda
estávamos dentro do 'período de quebra de contrato'. Trabalhamos
rapidamente e, conforme as instruções, quebramos legalmente o contrato e
oferecemos a ele uma gratificação por seus problemas.

Este homem ficou chateado, mas de alguma forma se controlou.
Enquanto ele aceitava nosso presente, ele nem se preocupou em nos
agradecer.

O meu marido então queria fazer algo contra ele para lhe ensinar uma
lição e queria meu conselho. Fiquei grata a ele por ter vindo a mim antes de
prosseguir. Eu então disse a ele que deveríamos orar primeiro:

Eu: “Querido Senhor, estamos prestes a fazer algo contra este homem que
você não nos instruiu a fazer...”

Antes que eu pudesse continuar, meu marido imediatamente me
parou.

Meu marido: “Ok, já chega. Eu não vou continuar!”

Hmm, deve ter sido uma boa oração da minha parte, sorrisos.
Obrigado, Senhor, por me dar esta oração e a sabedoria para usá-la.
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Fomos então atacados por alguns incidentes horríveis de raiva na
estrada.

Eu: “Senhor, foi uma semana horrível. Agora estou completamente exausta.
Tenho chorado muito. Mesmo que você tenha me perdoado, estou tão brava
comigo mesmo por tudo isso. Era tão desnecessário. Tudo isso poderia ter
sido evitado. Agora temo perder o Seu favor.”

Jesus: “Erin, sobe!”

Ele mais uma vez falou comigo enquanto eu estava sentado em minha
cadeira devocional. Sua voz era muito clara.

Jesus: “Eu estou aqui, Erin. As Minhas promessas são verdadeiras. Eu
nunca deixei você uma vez.

“Porém, quando os problemas vierem como uma inundação ou um
incêndio ou uma tempestade de um temporal, lembre-se de Mim.

“Sou Eu que sempre estive aqui. Eu permiti essas coisas para que você
entendesse que existe um inimigo real que deseja problemas para você. Em
todas as coisas, não deixa o seu coração ficar pertubado. O desânimo e o
desespero surgem quando a espera é mais longa do que você esperava.

“Esse tipo de espera também pode ser a raiz que causa tanta
amargura quanto insegurança. É preciso paciência e oração para esperar
para o preenchimento de Minhas promessas sem amargura. Agora, entenda
isso, Eu te amo. Eu não permitirei mais os seus problemas.

“Por favor, pegue esses eventos e entenda por que Eu os permiti.

“Erin, está bem em deixar os seus fardos.

“Esses sonhos são Meus para te dar e as Minhas promessas são
verdadeiras.

“Embora Eu saiba que você está cansada e preocupada, essas
emoções são comuns ao homem quando as coisas estão atrasadas. Como
observador, é fácil deixar para amanhã o que deve ser feito hoje.

“Quando Lázaro morreu, ele estava lá por 4 dias antes de Eu chamar
os que estavam perto para remover a pedra (João 11:39). Apesar de que
Eu pudesse ter feito isso para eles facilmente, Eu chamei eles para serem
fortes e moverem a pedra para que Lázaro pudesse sair e todos pudessem
ver o milagre.

“Agora, por que Eu esperei quatro dias em vez de três dias?”

Eu: “Não sei.”
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Jesus: “Porque depois de três dias perde-se toda a esperança. Embora Eu
sabia que existem tradições em torno do período de três dias, isso precisava
ser um milagre divino, um de Deus e não do homem. Não poderia haver
nenhuma dúvida. Aqui reside o mistério da ressurreição do terceiro dia para
o quarto.

“Agora, sobre as suas tempestades. No meio de suas tempestades,
você finalmente gritou para Mim 'Onde estás, Pai? Senhor, você vê o que
está acontecendo? Faça alguma coisa!’"

Eu: “Sim, eu disse tudo isso, Senhor.”

Jesus: “Cuidado para não julgar aqueles que tem lutado na Minha História,
Minha Palavra.

“Erin, você de todas as pessoas sabe que pode facilmente ser levada
por esse mesmo caminho. Lembre-se de que muitas vezes começa com
apenas um pequeno pecado. Este pequeno pecado gera outro e outro.
Quando você finalmente reconhecer que tudo isso era sobrenatural, você
balançou a cabeça em completo choque pelo que tem feito.”

Eu: “Oh Senhor, eu tenho estado tão chateada comigo mesmo. Fiquei tão
incomodada que eu faria uma coisa dessas. Por favor me perdoe."

Jesus: “Erin, você está perdoada.

“Agora, Eu tenho feito promessas a você que pretendo cumprir.

“Embora Eu saiba que isto tem sido uma lição dolorosa, Eu exijo que
aqueles que Eu tenho especialmente preparado e escolhido que façam um
bom trabalho para guardar os Meus mandamentos.

“Desde que você percebeu o seu passo em falso, você tem seguido as
Minhas instruções sem desviar para a esquerda ou para a direita. Mesmo
que o seu marido quisesse lançar uma coluna de fogo sobre o jovem que a
enganou, Eu estou muito feliz por ele não ter feito isso.

“A sua oração foi eficaz. Ainda assim, Eu permiti tudo isso. Por que?"

Eu: “Veio uma série de problemas e foi porque eu tinha ficado com
problemas. Em meio a tudo isso, e em vez de ir até você como quase
sempre faço agora, confiei em mim mesmo, a voz do problema, para me
levar rapidamente a mais problemas. Eu devo ter chamado meu 'eu' da
sepultura e levado aos meus problemas. Isso não é sábio e nem correto.”

Jesus: “Grande analogia. O quê mais?"

Eu: “Bem, eu pensei que tinha dado mais do que realmente tinha. Quando
ocorreu a inundação, descobri coisas que havia guardado do meu leilão em
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2006. Fiquei em choque. De alguma forma, essas lixeiras que eu achava que
eram brinquedos antigos, não eram. Eu nem sabia que eles estavam aqui.
Eu os tinha guardado anos atrás e me arrependi do que pensei que os tinha
livrado. Agora percebo que eles estiveram aqui comigo o tempo todo. Agora
me pergunto o que devo guardar para nossa eventual casa na cidade de
Bend, no estado de Oregon, e o que devo doar.”

Jesus: “Que tal dar o que você sabe que não usaria e ficar com o que você
usaria?”

Eu: “Essa é uma ótima idéia, Senhor.”

Jesus: “Eu sei que foram baús de esperança para você em uma bênção e
promessas adiadas. Confie em Mim para fazer uma coisa boa aqui e
abençoá-la. Eu te amo. Agora, vamos voltar à sepultura de pedra.

“Você se lembra quando Eu falei com você sobre a sepultura como
sendo um vaso com uma tampa sobre ele? Quando você pensa em seu vaso
agora, você se refere a ele como cheio de ossos velhos e secos.

“Bem, Erin, Eu estou aqui.

“O seu período de espera no deserto está chegando ao fim.

“Em breve, muito em breve, vou rolar a pedra. Você então sairá e
estará totalmente viva e nova. Não é um conceito ou uma parábola fácil de
entender.

“No entanto, o pecado, ou o ato de entreter demônios, jogando assim
no campo deles, pode fazer com que a pedra cubra o seu vaso.

“Erin, você acabou de descobrir a rapidez com que isso pode ocorrer.

“Eu permiti isso para que você permaneça contrito de coração e
totalmente em Mim e Eu em você. O inimigo, portanto, não ganha terreno.

“Como você ainda não tem sido selada visivelmente, os problemas
continuam vindo do inimigo.

“Agora, e mais do que nunca, Me mantenha sempre diante de você.
Isto é porque Eu estou acima de todas as coisas.

“Erin, Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou terminar com você e Eu
nunca vou deixar você.

“Quando Eu te revelei o seu erro, volte para Mim imediatamente em
arrependimento. Eu vou carregá-la através das ramificações de seus
problemas.

“Agora, através da Graça, Eu também posso remover e curar todos os
envolvidos.
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“Erin, Eu posso fazer isso e é fácil para Mim fazer isso.”

Eu: “Sim, Senhor, por favor, faça isso.”

Jesus: “Então, você aprendeu com o seu erro?”

Eu: “Sim, Senhor! Eu tenho me arrependido pelo menos uma centena ou
mais vezes.”

Jesus: “Sim, Eu sei.

“Eu tenho ouvido cada arrependimento.

“Agora, você acredita em Mim quando Eu digo que você está perdoada
e que Eu tenho te libertado de seus problemas?”

Eu: “Sim. No entanto, sinto que ainda estou no meio das minhas batalhas.”

Jesus: “Não.

“Você está na consequência das batalhas e o resíduo continua.

“Há uma necessidade de uma limpeza.

“Eu tenho você, Erin.

“Tudo o que você tem é Meu. Tudo de tudo.

“Confie em Mim e Eu lhe concederei os desejos do seu coração.

“Você é muito amada.

“Agora, cuide da limpeza.

"Eu estou com você, você e sua casa."

O sonho acabou.
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