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Dream 225 - The Impossible
Received Domingo, 20 de novembro de 2016

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela segurança de nossa casa. Obrigado por sua
proteção em tempos de dificuldade. Não posso agradecer o suficiente do começo ao fim
por tudo o que você fez. Embora eu não esteja curado e nossa casa mal seja sustentada,
eu olho para o Senhor, Pai, pois, sem o Senhor, não somos realmente nada. Eu amo
Você!

Eu não Te conhecia, mas Você me chamou. Quando eu não conhecia a Sua Voz, Você se
tornou uma força tão grande em minha vida que não tive escolha a não ser ouvi-Lo.
Quando finalmente entreguei minha vida a Você, ainda não foi o suficiente.

Você então me chamou através do fogo da aflição punitiva. Tantos e tão ridículos eram
meus problemas que meus filhos e eu nos tornamos uma maldição para aqueles ao meu
redor e todos aqueles próximos a nós esconderam seus rostos, nos evitando a cada
passo. Quando penso na humilhação e na dor da humilhação, meu coração literalmente
dói.

Sinto dores agudas e, momentaneamente, a dor me vence. Obrigado, Pai, por trazer a
mim e meus filhos do deserto para este lugar lindo e seguro. Sinto Sua mão de proteção
sobre nós em tudo o que fazemos aqui.

Rezo para que isso continue, pois este é o 'Dia 1197', quando o Senhor nos deu, a mim e
aos meus filhos, instruções e promessas muito claras. Talvez você possa nos abençoar
no 'Dia 1200' e liberar alguns dos cumprimentos dessas promessas. Oh Pai, isso parece
impossível, mas Você é o Deus do Possível e o Deus do Impossível.

Então, Pai, eu dou tudo para você. Como você sabe, temos sofrido ataques severos nos
últimos meses desde a inauguração do novo site. Eu também dou isso a Você, Pai,
porque é Teu, não meu.
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Tenho estado particularmente abatido ultimamente, pois esperava por alguns milagres
maravilhosos esta semana. Em vez disso, surgiram mais problemas e ainda piores do
que nas semanas anteriores. Tanto que, se eu escrevesse tudo, e apenas os fatos vazios
de qualquer emoção ou história, ninguém acreditaria em mim. É verdade, tudo isso.

Como apenas alguns dos antecedentes sobre isso, há um terreno baldio próximo a nós.
Quando viemos aqui pela primeira vez, orei por esta propriedade. A propriedade estava
à venda, mas não tínhamos condições de fazer uma oferta na época.

Mais tarde, quando parecia que essa compra era uma possibilidade, pois havia um sinal
de venda na propriedade, o Senhor me fez andar pela propriedade e ver o terreno que o
Senhor iria me dar. Então eu fui até lá e orei conforme Deus me instruiu.

Um dia, pensei em ligar para o corretor de imóveis só para saber se o vendedor estaria
disposto a fazer um contrato de imóvel com pagamento mensal fora do banco. Quando
telefonei, a corretora me disse que a dona já havia retirado o imóvel do mercado há dois
meses e que ela não representava mais a vendedora.

Dois dias depois, o agente veio e removeu a placa de 'À venda' e fiquei bastante
desapontado. Quando isso aconteceu, perguntei-me: 'Por que então o Senhor me fez
andar pela propriedade e me dizer que iria entregar esta propriedade que Ele já havia
declarado que seria minha?'

Bem, o dono desta propriedade planeja construí-la com sua parceira. Ele é um homem
muito grande, alto e assustador com uma cabeça careca. Ele é algum tipo de professor
universitário e estudioso e acredita ser de muito mais inteligência do que todos nós
juntos, tanto em nosso condado quanto no próximo.

Bem, eu não estou brincando; o inimigo agora usa este homem e sua terra para me
atormentar agora. Mais tarde, telefonei para ele para saber se ele estaria interessado em
vender o terreno para mim e ele me disse que ele e sua parceira se casariam e que
tinham planos de construir lá. Ele disse que nos contaria se algo mudasse, mas que a
resposta foi 'não'.

É claro que chorei com essa notícia, pois minha cadeira devocional onde escrevo e oro
olha exatamente para onde planejam construir. Nos últimos dois meses, e exatamente
todas as vezes que eu estava com o Senhor, os dois pareciam sempre aparecer em sua
propriedade, se abraçar, marcar limites de propriedade e até mesmo apontar e olhar
para mim.
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Num dia, cerca de uma semana atrás, eles foram lá para cortar lenha e tirar fotos um do
outro, bem como selfies juntos. Minha família não conseguia acreditar o quão
abertamente 'abertos' eles estavam bem na nossa frente, pois sabiam que estávamos
jantando. Quando fechamos nossas cortinas, senti meu estômago embrulhar e, desde
então, estive de joelhos várias vezes pedindo um milagre ao Senhor.

Em vez de pedir esta propriedade, porque no momento não estamos em posição de
comprá-la ou podemos até mesmo fazer muitas coisas normais e básicas, eu apenas
pedi ao Senhor que trouxesse uma boa família cristã para a propriedade para construir
em vez disso. Simplesmente não consigo imaginar suportar sua exibição e zombaria
constantes.

Bem, com isso como pano de fundo, na noite de quinta-feira desta semana, tive um
sonho que era incomum. Várias pessoas que eu acredito serem possuídas por demônios
vieram contra nossa casa. Mais tarde, o Senhor revelou que essas pessoas vieram contra
nós, e não apenas em meu sonho, mas na verdade estavam vindo contra nós
naturalmente durante toda a semana.

A descrição do Sonho 1 começa ...

Eu estava lutando contra alguns professores Wiccanos conhecidos na escola local,
enfrentando-os de forma direta e enérgica. Disse-lhes que parassem e abandonassem
seus caminhos porque Deus enviaria maldições sobre eles, seguidas de fogo, se
recusassem.

Isso foi algo completamente diferente do que eu faria normalmente, embora eu saiba
que, se Deus me chamou para fazer isso, agora sou capaz de enfrentar esse cenário. Em
troca, as mulheres da escola gritaram maldições contra mim. Quando o fizeram, senti
um peso subitamente tomar conta de mim e me senti mal e tonto.

Eu tinha três de meus filhos no carro e orei para que o Senhor nos levasse para casa em
segurança, apesar de suas maldições. Enquanto dirigíamos, o vento aumentou e eu mal
conseguia manter o carro em linha reta. Então eu vi entidades escuras aparecerem e
desaparecerem ao nosso redor e meus filhos viram as mesmas coisas que eu.

Depois de dirigir alguns quilômetros, finalmente chegamos ao nosso bairro. Em um
ponto, eu vi essas entidades aparecerem como cervos pastando, mas depois mudando
para suas verdadeiras formas malignas. Quando chegamos em casa, todos os cinco
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filhos comigo, rapidamente tranquei nossa casa. Subi então para me deitar e orar, pois
me sentia extremamente tonto com seus ataques:

“Querido Pai, não posso fazer nada sem Ti porque não sou ninguém. Essas coisas ao
nosso redor são maiores do que eu e sou impotente, a menos que Você decida me
conceder o poder de permanecer. ”

Então ouvi ventos uivantes vindo contra nossa casa. Enquanto me preocupava com a
força absoluta desses ventos, fiz uma pergunta ao Senhor em oração fervorosa:

"Pai, você me trouxe até aqui só para me destruir agora?"

Então, me senti impelido a olhar pela janela novamente. Quando o fiz, vi que o dono da
terra e seu marido estavam na propriedade ao nosso lado tirando amostras de terra.
Fiquei perturbado com isso e continuei a orar:

“Ó Senhor, Tu nos entregaste a este lugar seguro nas árvores apenas para sermos
vencidos pelo mal que nos rodeia. Você esqueceu suas promessas? Você disse que meu
nome estava escrito na palma da sua mão, mas agora você vai permitir que tudo o que
você fez seja destruído pelo mal que nos rodeia em um único dia?

“Senhor, e quanto aos meus filhos e sua fé, visto que sua fé agora é maior do que a
minha? Por mim e por todos aqueles que Te amam, por favor, Pai, ajude-nos. ”

Só então, quatro grandes anjos, cada um com a altura de nossa torre de 70 pés,
cercaram nossa propriedade e todos eles tinham espadas flamejantes. Seus rostos
pareciam chamas de fogo ardente, mas ainda pareciam completamente angelicais e
celestiais.

Enquanto eles estavam adornados com armaduras de bronze, eles também tinham algo
que era como um sobretudo branco. Eles eram de alguma forma bonitos e assustadores
ao mesmo tempo. Enquanto clamava ao Senhor, de repente os dois anjos no sudoeste e
noroeste da propriedade se voltaram para esses dois homens.

Quando os dois anjos fizeram isso, os homens imediatamente caíram de joelhos e
imploraram e gritaram para serem poupados. Não sei o que os anjos declararam a eles,
mas então ouvi um barulho quando os dois anjos entraram na propriedade desses
homens.
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Logo pude ouvir seus gritos quando esses homens enormes e orgulhosos correram para
o carro e, com os pneus descascando, decolaram. Quando esses quatro anjos se
reuniram neste campo agora vazio, centenas de entidades malignas começaram a
descer sobre eles.

Com as espadas desembainhadas, esses anjos cortaram centenas dessas entidades cada
um. Quando terminaram a batalha, voltaram para os quatro cantos de nossa
propriedade para continuar a nos proteger. Enquanto eu olhava para eles, agora
parados e em alerta, eles mais uma vez se tornaram invisíveis aos meus olhos.

Embora eu soubesse que eles permaneciam ao nosso redor, não conseguia mais vê-los
parados ali. Gritei para meus filhos para ter certeza de que todos estavam bem e eles
estavam todos incrédulos, pois também tinham visto a batalha inteira acontecer. Juntos,
agradecemos a Deus em 'choque e admiração' pelo que Ele fez e fará, tanto do início
como do fim.

Terminada a descrição do sonho 1 ...

Minhas batalhas continuaram quando, na sexta à noite, meu filho do meio estava pronto
para ver um filme com seu amigo e passar a noite na casa de seus avós depois. Ele é
amigo desse menino desde que nos mudamos para cá. Meu filho tem sido uma boa
testemunha e amigo de algumas crianças muito estranhas.

A maioria dessas crianças também está no espectro do autismo como ele, então elas
tendem a dizer a meu filho que ele é o melhor e único amigo que elas têm. Meu filho, em
todas as suas peculiaridades, é muito forte em suas convicções do certo e do errado e
muitas vezes fico surpreso ao acreditar que esta é a obra do Espírito Santo nele.

Não temos serviço de celular aqui em casa, então as crianças usam um aplicativo para
trocar mensagens de texto pela nossa internet. Por volta das 18h50, minha filha recebeu
uma mensagem dizendo que meu filho precisava que o pegássemos depois que o filme
fosse lançado, às 20h45. Ele disse que é uma emergência e que se recusa a entrar no
carro com o pai do amigo nunca mais.

Embora eu conheça a mãe e os avós do menino, nunca tive relações com o pai do
menino, pois seus pais são divorciados. Meu filho nunca tinha feito isso antes, então
dissemos a ele que iríamos buscá-lo no teatro imediatamente.

Meu marido, então, mandou uma mensagem ao meu filho para instruí-lo sobre o que
dizer a eles sobre o motivo de ele ter que deixá-los. Com base nisso, meu filho então
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disse a eles que havia uma emergência familiar para que não se sentissem insultados
por sua saída rápida de seus planos de uma festa do pijama.

Como esse teatro fica a cerca de 30 minutos de carro, decidimos nos dar um tempo para
ter certeza de que chegaríamos lá mais cedo, saindo de casa imediatamente. Meu
marido conheceu então meu filho, seu amigo e o pai de seu amigo na frente do teatro.

Ele também os informou que havia uma emergência para a qual meu filho teve que
voltar para casa. O pai de seu amigo olhou para meu marido e parecia altamente
desconfiado de tudo isso. Para piorar as coisas, seu amigo parecia triste e desapontado
com a notícia.

Quando meu marido, meu filho e eu estávamos em segurança em nosso carro, meu filho
explicou tudo o que tinha acontecido. Para resumir, o pai de seu amigo levou os
meninos com ele para o que acreditamos ser provavelmente um negócio de drogas.

Não só isso, mas, depois, esse homem baixou a janela do carro, sentou-se na porta do
lado de fora da janela e dirigiu o veículo com a perna, o tempo todo gritando. Esse
homem então cruzou o tráfego perigosamente e realizou uma série de "acrobacias que
desafiam a morte", tudo enquanto dirigia um automóvel de três toneladas.

Fiquei muito aliviado por ter meu filho seguro em nosso carro. Então, fiquei chateado
porque esse homem faria uma coisa dessas. Embora a princípio eu tenha pensado em
telefonar para a polícia, senti um aperto em meu espírito sobre fazê-lo e fui lembrado
de que há vários problemas com drogas aqui.

Como em qualquer região econômica deprimida, existe o uso de drogas e nesta área não
era diferente. Em vez de eu e essas crianças nos envolvermos nessa situação perigosa,
eu deveria entregar tudo a Deus.

Conforme instruído em meu Espírito, eu rapidamente entreguei essa situação a Deus,
pois sabia que nosso envolvimento possivelmente significaria 'tomar uma cruz' que
Deus não nos orientou a pegar. Em seguida, orei por proteção para o menino e sua
família, pois esse pai já havia se entregado totalmente ao vício.

Fiquei consolado com o fato de que seu amigo estaria de alguma forma seguro e
protegido, pois o Senhor já havia me mostrado há mais de um ano que esse menino
seria curado pelas mãos de meu filho por Deus. Então dei a Deus todos os meus
louvores pela proteção divina de meu filho que Ele acabara de exibir.
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Obrigado pai! Obrigado, Jesus, por trazer meu filho e seu amigo para casa com
segurança e sem danos. Você é o Deus do Possível E do Impossível! Obrigado por
conceder a meu filho a sabedoria de nos chamar para ir buscá-lo.

Ontem à noite, tive outro sonho e este foi trágico e milagroso. Neste sonho, mais uma
vez fiquei sem opções e sem ajuda de qualquer lugar ou de ninguém além de Você, pai.
No entanto, antes de descrever esse sonho, tenho que dar algumas informações sobre
nosso cachorro chamado 'Snigglet'.

Tínhamos comprado Snigglet em dezembro de 2012 de um homem que vendia
cachorros, literalmente, sem sua capa de chuva. Alguns podem se lembrar que já contei
essa história no passado sobre como entreguei um velo a Deus na compra do Snigglet.
No entanto, vou repetir isso para refrescar todas as nossas memórias sobre isso.

Quando as crianças me pediram para comprar Snigglet depois de vê-la na capa de
chuva desse homem, respondi a eles dizendo que só me restavam US $ 100 e que era
para presentes de Natal. Eu sabia que esse homem queria várias centenas de dólares
para cada um de seus filhotes, então ele pegar apenas US $ 100 parecia uma
possibilidade muito remota.

Eu disse isso às crianças e que, se concordassem, eu iria pela fé ao caixa eletrônico sacar
esse dinheiro e que, se quando voltássemos, ele ainda estivesse lá e aceitasse nossa
minúscula oferta, então eu concordaria em comprar este cachorro em vez de quaisquer
outros presentes de Natal para eles.

Embora as crianças tenham concordado plenamente com essas condições, devo admitir
que realmente não acreditava que esse homem ainda estaria lá ou, se estivesse, que
haveria alguma maneira de ele realmente aceitar minha oferta de US $ 100.

Bem, rápido, vamos apenas dizer que Snigglet agora é um membro muito querido de
nossa casa! Ela é uma minúscula Poodle Shiatsu ou mistura 'She-Poo'. Ela tem pelo cinza
e se parece com um leãozinho ou urso. Ela é doce, inocente e simplesmente a
criaturinha mais amorosa que vive sob nosso teto.

A descrição do Sonho 2 começa ...

Era um dia lindo e ensolarado, então decidi caminhar até a cidade ao longo de um
passeio à beira do rio. Não reconheci a cidade, mas me lembrou do parque da área da
baía de São Francisco perto da orla. Aos sábados e domingos, encontram-se artistas e
diversos estandes com artesanato à venda e é um lugar divertido e festivo.
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Em minha caminhada, meu cachorrinho, Snigglet, decidiu me seguir. Ela caminhou
atrás de mim alguns metros o tempo todo. Enquanto caminhava, vi um grande bueiro
no meio da calçada. A tampa havia sumido e a água estava cheia até o topo com água de
esgoto preta. Eu andei ao redor do buraco.

Depois de mais alguns passos, de repente me lembrei que Snigglet estava me seguindo e
rapidamente olhei para trás para ver se ela havia contornado o buraco também. Entrei
em pânico quando não a vi mais lá. Chamei por ela enquanto corria para o buraco
aberto. Eu vi algo no buraco por apenas uma fração de segundo que poderia ser
Snigglet, mas depois sumiu.

Imediatamente pensei que talvez ela tivesse tentado pular por cima do buraco em vez
de contorná-lo e acidentalmente caído. Quando gritei por socorro em pânico, enfiei o
braço na água negra para ver se Eu podia senti-la.

A correnteza da água era muito forte e se movia muito rapidamente. Gritei e perguntei
se alguém tinha lanterna, mas ninguém respondeu. Olhei em volta e parei um
funcionário do parque ou municipal que passava e expliquei minha situação.

Eu: “Senhor, vou pular na água para pegá-la, mas primeiro só quero saber se há bolsas
de ar ou lugares onde ela possa estar ou se está tudo inundado.”

Homem: “Senhora, sério? Já se passaram dez minutos. Seu cachorro está morto e se foi,
então aceite isso e siga em frente. Você precisa falar com um trabalhador civil, mas ele
não virá antes das 8h da manhã de amanhã. É domingo, então ninguém vai largar o que
está fazendo para recuperar o cadáver do seu cachorro. ”

Entrei em pânico ainda mais e comecei a chorar incontrolavelmente porque minha
cachorrinha odeia água, odeia molhar os pés e se assusta facilmente. Para piorar ainda
mais as coisas, ela provavelmente nem sabe nadar.

Voltei para procurar mais um pouco na água negra, mas não consegui ver nada. Eu não
sabia o que fazer, pois o poço de inspeção da direção da corrente estava lacrado e
coberto. Coloquei meu ouvido na tampa e pude ouvir a água correndo violentamente.

Enquanto tentava ouvir meu cachorro, comecei a ouvir choramingos, mas rapidamente
percebi que era apenas minha imaginação. Caso não fosse minha imaginação, pedi a um
homem que me ajudasse a tirar a tampa desse bueiro.
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Homem: “O buraco está selado e não pode ser retirado. Olha, até diz que quem mexer
nessa tampa estará sujeito a prisão. Sinto muito pelo seu cachorro. ”

Eu estava chorando quando decidi voltar para casa. Ao narrar meus passos, lamentei
não ter impedido Snigglet de me seguir. Percebi que era minha culpa, já que achava fofo
o cabelo dela ser tão espesso mesmo no rosto que ela mal conseguia ver. Ela
provavelmente não foi capaz de ver direito e, como resultado, caiu na água negra.

Pensar no que eu diria às crianças não veio facilmente. Como eu contaria para meus
filhos? Tive um plano de esperar até que chamasse um oficial pela manhã, já que ela
ainda poderia ter acabado de alguma forma em um pouso subterrâneo com ar. Como eu
ainda tinha essa vaga esperança, decidi adiar a contar a alguém sobre essa notícia
horrível.

Felizmente, nenhuma pessoa em nossa casa notou que Snigglet estava desaparecido
naquela noite. Quando entrei em contato com o oficial no dia seguinte, ele me disse que
a água estava tão alta sob a cidade que algumas tampas de esgoto haviam explodido. Ele
então disse que não haveria chance de nenhum animal ou humano sobreviver a isso.

Ele então me informou que foi uma coisa muito boa eu não pular atrás dela, pois eu
certamente teria perdido minha vida também. Ele então conseguiu a localização do
bueiro de mim e disse-me que o teria coberto para que nenhum outro cão ou mesmo
criança pudesse cair no esgoto novamente. Fiquei grato que ele se desculpou e foi gentil
com relação a isso.

Quando desliguei o telefone,joelhos e clamei a Deus:

caí de“Pai, minha dor é grande porque sinto falta de Snigglet. Ela era uma cachorrinha
tão linda, sempre nos fazia sorrir e não nos trazia nenhum problema. Ela era inocente
como um cordeirinho ou animal bebê e era tão maravilhosa.

“Por favor, Senhor, se ela viveu mesmo por alguns segundos, eu oro para que ela
estivesse sob os cuidados dos anjos e não tremesse como ela faz sempre que fica com
medo. Pai, oro para que um dia a veja novamente no céu. Ela foi um presente e nos
trouxe muita alegria. Obrigado pelos três anos, quase quatro, que a tivemos. ”

Então me levantei e fui até onde as crianças estavam reunidas no porão. Quando desci
as escadas, minha outra cadela Zoey estava chorando e andando de um lado para o
outro, pois de alguma forma ela já sabia que Snigglet tinha sumido.
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Comecei a contar às crianças o que havia acontecido, mas a princípio elas não ouviram.
Tive de repetir para eles várias vezes que Snigglet tinha ido embora antes que a notícia
realmente fosse absorvida. Quando isso aconteceu, vi uma grande angústia surgir em
todos os seus rostos.

Filho: “Vou encontrá-la. Vou pular na água. ”

Eu: “Já se passaram quase 18 horas. É impossível. Seria impossível para ela estar viva. ”

Filho: “Não, mãe, para Deus não é impossível!”

Quando me virei para subir as escadas, eu sabia que isso afetaria profundamente a
todos nós por um bom tempo. Meu coração ficou ainda mais triste porque agora eu
podia ouvir minhas filhas chorando com as notícias horríveis e tentando consolar uma a
outra.

No entanto, e para meu espanto total e absoluto, quando contornei a parede de nossos
degraus, lá estava Snigglet parado no meio da escada. Eu rapidamente corri para ela,
peguei-a e segurei-a com força. Para dizer o mínimo, ela parecia ter passado por
grandes problemas.

Quando Snigglet olhou para mim, seus olhos pareciam me dizer: 'Eu vi coisas que
ninguém deveria ver'. Então notei que seu pelo não era mais cinza, mas parecia uma
bela cor caramelo. Quando gritei a boa notícia para as crianças, todos aplaudiram. Ouvi
meu filho exclamar com entusiasmo: "Veja, nada é impossível para Deus, mãe!"

Terminada a descrição do Sonho 2 ...

Pai, este foi um sonho incrivelmente real com tantos detalhes. No entanto, muito poucos
dos meus sonhos anteriores foram tão desgastantes emocionalmente. Quando acordei,
realmente me senti como se tivesse acabado de passar por toda essa experiência
horrível. Desnecessário dizer que fiquei extremamente feliz em ver Snigglet naquela
manhã, para seu deleite.

Senhor, parece que estou em muitas situações impossíveis semelhantes agora e há
muito mais em breve para chegar até nós. Enfrentamos uma batalha após a outra, todas
sem um fim visível à vista. Tudo o que posso fazer é olhar para Você, pois Você
prometeu nos livrar de nossos problemas. Só rezo para que seja mais cedo ou mais
tarde, pois esses problemas parecem estar aumentando continuamente.

10



Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava descendo uma trilha através de um bosque de álamos quando vi Jesus
banhado por uma coroa de luz ao Seu redor como o sol. Enquanto corria para Ele, Ele
estendeu os braços para me receber. Eu era pequeno em comparação com Jesus, então,
quando corri para abraçá-Lo, minha bochecha estava na altura de Seu peito.

Eu: Chorando. “Senhor, eu não agüento muito mais. Por favor, Senhor, nos ajude. Por
favor nos ajude!"

Eu O senti beijar o topo da minha cabeça. Ele então fez sinal para que eu me sentasse ao
lado Dele no banco.

Jesus: “Erin, toda vez que você se depara com problemas, avalia suas ações e se
pergunta se está indo na direção certa. Você se pergunta se, desta vez, finalmente irei
deixá-lo com seus próprios recursos e abandoná-lo. Bem, Erin, eu não vou, pois estou
sempre com você. "

Eu: “Senhor, eu te amo muito! Estou me aproximando dos 1200 dias desde que Você me
deu uma lista muito clara de promessas. Por favor, não apenas conceda isso quando eu
morrer, mas também permita enquanto eu viver. Senhor, o Senhor não me curou, mas
me levou do deserto para esta linda terra apenas para dar mais oportunidades aos meus
algozes.

“Esta semana lutamos contra duas instituições e agora estamos em uma batalha com
uma terceira. Parece que criei problemas para meu marido e seus filhos simplesmente
por estar viva e respirar. Como no passado, parece que tenho problemas para me seguir
porque não é culpa minha.

“Senhor, num momento eu acredito que terminei de lidar com uma batalha, mas então
outra batalha surge rapidamente. Senhor, estás permitindo que eu seja objeto de
desprezo? Com certeza é o que parece, já que sou constantemente atacado por meus
inimigos. ”

Jesus: “Erin, te mandei ajuda. Você não está sozinho, pois estou sempre com você. Eu
vou te livrar de todas essas situações. Você não apenas os enfrentará e derrotará cada
um, mas estarei com você em cada batalha. Eu sei que você não teve uma prorrogação,
mas também sei o que eu disse a você.
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“Erin, venho e Minha recompensa está Comigo, embora você ainda não tenha visto isso.
Não pedi que você andasse por aquela propriedade só para então, como uma farsa cruel,
entregá-la a outra pessoa. Isso eu não faria com aquele que chamo de amado, meu
amado. Então, como estou lhe ensinando agora através dessas dificuldades? Erin, você
vê isso? "

Eu: “Você está me instruindo sobre como ter outro nível de fé?”

Jesus: “Sim, mas tem mais. Quando você sonha em que declara maldições e profetiza
sobre alguém, você sente que é você quem está falando? "

Eu: “Não, Senhor. Eu até tive alguns casos no natural onde o Conselheiro, Seu Espírito,
brotou em mim, controlando minha língua, declarando uma coisa e isso foi feito na
Terra como no Céu. Eu sabia que não era eu falando isso. ”

Jesus: “Sim, mas essa autoridade era minha, certo?”

Eu sim. Não havia como se enganar, especialmente pelos olhares nos rostos daqueles
que estavam recebendo. ”

Jesus: “Então, Erin, o que mais você está aprendendo?”

Eu: “Declarar algo por Tua Vontade e Autoridade para que então aconteça e venha a
existir!”

Jesus: “Tudo bem, então o que mais estou lhe mostrando?”

Eu: “Será que de alguma forma estou errando o alvo? Senhor, tudo que sei é que Você
está no controle e que eu, na verdade, toda a nossa casa está sob ataque aqui.
Precisamos de você, Senhor, e estamos em apuros sem você. Sinto que serei lançado em
uma cisterna a seguir, pois não estou falando positivamente sobre o estado das coisas. ”

Ele riu porque sabia que eu estava me referindo a uma das dificuldades que Jeremias
passou e que eu havia relido recentemente.

Jesus: “Erin, você tem personalidade própria. Você não é Jeremiah, você é Erin. Existem
padrões para muitas dessas situações, mas o que permanece constante é que Eu Sou
Quem Sou e Deus está no Trono.
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“Erin, sua vida foi planejada do começo ao fim e você esperou uma vida inteira para ver
as promessas que eu fiz acontecer. Agora, é sempre mais escuro antes do amanhecer,
Erin, e eu ordenei aos anjos concernentes a você e sua casa para protegê-la em todos os
seus caminhos.

“Eu não te abandonei para o túmulo, nem mesmo tirei a vida do seu cordeirinho para
vê-lo destruído. Em vez disso, permiti que você suportasse seus problemas para que,
quando finalmente for libertado de tudo isso, ninguém questione que eu sou Deus.

“Você só precisa ler Minhas Palavras para ver batalha após batalha nessas páginas. No
entanto, o que é certo e não muda é que a vitória espera por aqueles que perseveram.
Eu prometi a você que iria livrá-lo de seu problema, bem como removê-lo
completamente.

“O que você está suportando não é incomum para o homem, então não dê ouvidos a
ninguém que alega que eu desviei meu rosto de você como não fiz. Agora, Erin, por que
permiti que você enfrentasse todas essas dificuldades? "

Eu: “Senhor, tenho certeza que é para que não falte nada de bom. Tu fazes tudo para o
nosso bem e para o bem de quem Te ama. Já estive aqui tantas vezes, mas agora estou te
pedindo ajuda ”.

Ele bem-humorado, mas de uma forma amorosa e brincalhona, virou sua cabeça para
expor Seu ouvido para mim a fim de 'ouvir mais atentamente'.

Jesus: “Oh, por favor, Erin, fale porque estou tendo problemas para ouvi-la”.

Eu: Ele sorriu e comecei a rir disso. “Eu preciso de ajuda, Senhor. Preciso de ajuda
porque não posso fazer nada sem você. Eu esgotei todos os cursos humanos. Tentei
todas as vias e gastei todos os recursos. Agora estou indo para você. ”

Jesus: Sorrindo. "Bem, Erin, está na hora."

Eu: “Senhor, mas fui ter contigo primeiro”.

Jesus: “Sim, mas foi o que aconteceu, Erin, e não é só você, porque é comum a todos.
Você vem a Mim com uma necessidade e uma data em mente. Então, enquanto estou
trabalhando em seu pedido, e mesmo que você não saiba disso, você supõe que eu o
deixei resolver seu problema sozinho. Você então sai apenas para descobrir que não
pode ajudar a si mesmo. Você então volta para Mim, mas apenas como último recurso. ”
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Eu: “Oh Senhor, sim, eu faço isso. Confesso que definitivamente faço isso. Por favor,
perdoe-me, Senhor, porque sou horrível. ”

Jesus: “Arrependa-se, Erin. Não, você não é horrível, pois não tenho um relacionamento
tão próximo com pessoas horríveis. ” Ele sorriu. “Realmente, eles não gostam muito de
Mim. Agora, o que o sonho do seu cachorrinho te ensinou? ”

Eu: “Bem, cometi erros, esgotei as minhas opções e já era tarde demais.”

Jesus: “Na verdade, pelo que eu vi, isso sempre foi totalmente fora do seu controle. Você
esgotou suas opções, mas primeiro falhou em uma área. ”

Eu: “Ir primeiro até Você.”

Jesus: “Sim, Erin. Venha a Mim, mas espere por Mim e Eu o orientarei nos caminhos que
você deve seguir. Eu nomeio homens e até mesmo removo reis. O que é impossível para
os homens é possível para Deus.

“Agora, vamos discutir o poder de declaração posto em prática. Não ande praguejando
declarando, mas declare abençoando. Declare que algo vai dar frutos, uma árvore para
dar frutos, e deixe-Me agir através de você.

“Bem, eu não tirei a vida do seu filho na sexta-feira. Mesmo que o inimigo tenha entrado
com uma petição no Tribunal por calamidade contra você, nenhuma foi concedida.
Agora regozije-se, regozije-se, pois Meus planos são para dar-lhe esperança e um
futuro. Eu estou aqui com você. Cuidei de você do começo ao fim. Eu permiti sua
dificuldade. ”

Eu: “Senhor, é difícil estar alegre durante este esmagamento. Se fosse só eu, estaria
bem, mas também é a minha família e amigos. Agora há tantos que estão se afastando
de mim e até mesmo pessoas que disseram que nunca iriam embora. Sou muito grata
por meu marido e meus filhos terem se mantido firmes em ficar ao meu lado. Senhor,
meu coração foi partido tantas vezes que se tornou cada vez mais difícil de viver. ”

Jesus: “Eu falo vida em você, Erin, então viva. Eu te amo, Erin, então viva. Sei que você
está abatido e desanimado, sei que fica deprimido e ouço seus gritos. ”

Eu: “Sinto muito, Senhor, mas sou um bebê”.
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Jesus: “Não, Erin, há uma razão para eu ter você aqui comigo. Embora você quisesse se
afastar de Mim, você não o fez. Prometi libertá-lo de seus problemas em um único dia.
Embora você tenha recebido o pão da adversidade e as águas da aflição (Isaías), Seu
Mestre ... ”Ele apontou para Si mesmo. “… Não serão mais escondidos. Você vai olhar
para mim e me ver, Erin. ”

Eu: “Não entendo.”

Jesus: “Vou instruí-lo, agora olhe para cima. Erin, de onde vem sua ajuda? Agora, olhe
para as colinas. Quem é o dono do gado em mil colinas? ”

Eu: "Sim, Senhor, sim."

Jesus: “Então não conheço também as tuas necessidades antes de perguntares?”

Eu: “Sim, Senhor.”

Jesus: “Não se preocupe, Erin.” Ele sorriu e me abraçou. “Eu tenho você, estou com você
e vou entregar você. Eu sou seu curador, então não se preocupe ou tenha medo. Em
breve!"

Sonhe…
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