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279 - Enoque e Elias Veio Para Nos Encorajar

Recebido em 9 de maio de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Eu te amo! Eu te amo! Estou desesperado hoje e meus ossos doem.
Eu estou exausto. Não consegui me sentir confortável na noite passada e
meus dedos estão ficando dormentes de novo. Minha pele está rastejando
com a irritação de certos tecidos e agora demora muito tempo para eu
encontrar algo tolerável para usar. É horrível.

Meus sonhos ontem à noite eram estranhos enquanto eu estava
lidando com um grupo de batistas. Esses Batistas careciam de fé em
milagres e liam o significado da Palavra incorretamente como pedra de
punição. Este grupo foi enviado para desencorajar aqueles do amor de
Deus.

Este grupo tem sido usado como base para Jezebel enviar pecados
aos feridos por suas práticas. Em meu sonho, eles foram usados por
Jezebel para iniciar a ascensão dos grupos de homossexuais, bem como as
práticas de bruxarias.

Sub-sonho

Foi-me mostrado pela primeira vez o exterior de algumas antigas
igrejas brancas e pude ver que elas eram todas lindamente construídas.
Depois disso, foi-me mostrado o interior dessas igrejas e notei que os
tetos, bancos e piso de tábuas eram todos pintados de branco. As únicas
cores que eu podia ver dentro dessas igrejas eram de seus vitrais.

Quando fui então levado para um olhar mais atento do interior de
uma dessas igrejas, foi só então que pude ver os demônios presentes aqui.
Esses demônios em particular foram nomeados "Desafio" e tinham pele
albina. Seu cabelo era da mesma cor da pele e era curto e branco como
giz. Eles também tinham manchas de leopardo, garras e rabos.

Então vi esses demônios sendo ativados nos púlpitos e depois saindo
para os bancos. Uma vez nos bancos, esses demônios sussurravam nos
ouvidos das crianças, jovens e adolescentes mais jovens.

Esses jovens recebiam "uma revelação de liberdade" por esses
demônios, mas essa revelação era na verdade o oposto da liberdade. No
entanto, isso parecia assustadoramente refrescante para essas crianças em
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comparação com a "mensagem de correntes" sendo pregada. Ao ouvir as
vozes do demônio, multidões de jovens deixaram essas igrejas para seguir
suas paixões, tanto "desafiadoras" quanto "desviantes".

Através desses demônios, todas as crianças correram atrás de suas
luxúrias e foram mais tarde expulsos por suas famílias. Foi horrível.

O sub-sonho terminou.

Ultimamente, Pai, esses sonhos estão respondendo a muitas das
minhas perguntas, ainda estão me deixando com o vazio da tristeza. Pai,
por favor, preencha-me com a alegria da sua presença! Há tanto trabalho a
fazer que devo dar tudo isso a você. Estou tão impressionado.

Jesus: “Erin, suba”.

Eu estava na montanha de Deus, com vista para o vale abaixo.
Percebi que era madrugada quando fui até o banco sentar-me ao lado da
rocha borbulhante. Eu podia ouvir música enquanto olhava para as lindas
flores que me cercavam em todos os lugares que eu olhava.

Enquanto eu via as aves mais lindas e pequenos animais lá, também
vi peixes pulando no Rio da Vida abaixo. Ao longe, vi uma águia voando
sobre o local onde o sol estava prestes a nascer. Comecei a chorar com a
beleza, pois é tão bonita aqui no céu.

Eu: “Obrigado, Pai. Por favor, cure meu coração e me prepare para o que
está por vir. Enquanto eu sei que estou em sua luz, ainda estou vivendo em
um lugar muito escuro.

Enquanto eu orava, de repente senti as mãos em ambos os meus
ombros esquerdo e direito. Eu me virei e Enoque e Elias estavam lá. Como
eu estava chorando, Enoque limpou minhas lágrimas do meu rosto e
gentilmente beijou o topo da minha cabeça. Depois de Enoque, Elias fez o
mesmo.

Eu: “Embora eu esteja tão feliz em ver vocês dois novamente, também
estou realmente incomodado com tudo o que tenho visto recentemente.”

Enoque: “Sim, Erin, eu também vi coisas horríveis em meus dias. Eu me
senti impotente, pois não havia nada que eu pudesse fazer além de ir a
Deus. Enquanto eu tinha medo de Deus, também tinha medo das entidades
que lutavam contra Deus. Eu implorei pela segurança da minha família
depois que Deus me disse tudo o que estava por vir. Ele compartilhou
grandes mistérios e conhecimento comigo.

“Com o passar do tempo, o mal seguiu seu curso e Deus fez tudo o
que Ele me disse que faria. Nos meus dias, houve abominações de todo
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tipo. Houve até atos detestáveis contra bebês e animais. As coisas foram
feitas para seres inocentes que não posso esquecer.

“Fui odiado pela minha posição como amigo e mensageiro de Deus.
Enquanto muito poucos me ouviram, outros ainda fizeram e depois olharam
para Deus. Aqueles que olhavam para Deus eram então poupados, junto
com suas famílias.”

Elias: “Nos meus dias, havia a ímpia Jezabel, como o reino demoníaco
dessa entidade havia se manifestado em forma humana. Este reino
demoníaco então veio contra o povo de Deus em corrupção e muitos,
muitos foram desviados. Jezabel queria a minha morte.

“Em vez da minha morte, Deus me usou como mensageiro e logo me
tornei seu vaso em exibição. O poder de Deus estava em ação através de
mim, assim como foi através de Enoque. Erin, é um chamado pesado e
agora você vive com medo, admiração, desespero e solidão por causa
disso. Você agora também carrega um fardo pesado para todos aqueles que
permanecem na escuridão.”

Enoque: “Em meus dias, o inimigo estava claramente exposto, pois havia
uma diferença visível entre os humanos versus 'super humanos e
abominações'. Os 'caídos' também eram claramente visíveis.”

Elias: “Nos meus dias, as raízes de todos esses demônios também
estavam na forma humana. Este foi também o começo do véu, várias
divisões da religião e rituais pagãos.”

Eu: “Hoje parece ser ainda mais difícil discernir tudo isso, pois agora o véu
é tão espesso que é difícil enxergar. Como eu posso discernir?”

Enoque: “É Deus através de você, Erin, e você saberá algo imediatamente
para discernir o mal.”

Elias: “Sim, mas há ainda mais boas novas. Seu tempo acabou de começar
e você, junto com outros, representará um tipo do "gentio" de Deus, Ester,
mas uma versão moderna."

Eu: "Como pode ser isso? Eu sou velha e divorciada. Eu fui falida e agora
estou desativada. Minha juventude se foi e tudo que sinto agora é tristeza e
dor. Comecei a chorar de novo. "Eu realmente não sou ninguém."

Enoque: "Oh sim você é, Erin. Você foi escolhida por Deus como você já
morreu para si mesmo. Você sabia que Ester se escondeu do decreto do rei
por quase quatro anos antes de ser trazida ao palácio? Ela então passou
por tratamentos de beleza durante um ano inteiro antes de ser levada ao
rei. Isso foi há 54 meses desde o começo.”

Eu: “Eu não sabia disso”.
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Elias: “O rei esteve no poder por sete anos e Ester foi coroada nos últimos
anos do rei. Agora, Deus pode usar qualquer pessoa da maneira que Ele
desejar, mas você deve ser como Ester. Você foi selecionada pelo rei!
Enquanto Deus te trouxe a este ponto como 'uma Ester', você não vai se
conformar com a tradição babilônica aqui. Além disso, desde que Deus é
Deus, Ele pode lhe dar seus tratamentos em apenas algumas horas. Ele
não precisa de um ano.”

Enoque: “Enquanto seu ministério é para salvar aqueles que estão
perdidos e quebrados e aqueles que Deus te chama, isso não significa que
você vai gostar de todos eles.” Ele sorriu ao dizer isso, mas então os dois
riram conscientemente.

Elias: “Sim, nem sempre são agradáveis. Agora, mesmo que você, junto
com outros, seja um tipo de Ester moderna, você não está sendo chamado
para salvar o povo judeu. Sob o preenchimento de Deus, você vai curar e
mostrar compaixão, beleza e amor para muitos.”

Enoque: “Deus vai curar você, Erin, mas Ele também fará muito mais”.

Eu: “É este ano? Eu oro para que seja assim.”

Enoque: “Erin, nós não fomos enviados para fornecer as datas do
calendário para você. No entanto, se você quiser ver padrões em sua vida
semelhantes aos da vida de Ester, tudo o que você precisa fazer é ler sobre
ela novamente nas Escrituras.”

Elias: “Sim, mas você precisará ir ainda mais fundo do que o que está
escrito na Palavra, como há ainda mais para esta história. Agora, Deus
preparou você internamente por muitos anos. Nos últimos anos, você tem
sido 'escondida à vista de todos', para que Deus possa 'te atrair' para
conhecer o Seu coração.”

Enoque: “Você também tem estado na Montanha de Deus em Espírito,
mas agora você veio para um lugar novo em sua montanha. Isso marca um
novo curso e você deve permitir que Deus trabalhe. Você deve confiar
plenamente nEle em tudo o que faz. Erin, Seus planos são para prosperar
você. E você, junto com outros, salvará muitos da morte por suas palavras
de conhecimento e amor.”

Elias: “Sim, mas você também será cassada por aqueles enviados para
destruí-la. No entanto, Erin, não corra de seus inimigos pois Deus é mais
forte do que eles.

“Você só tem que ficar de pé, abra os braços e olhe para cima. Deus
estará lá e o inimigo fugirá. Tudo o que você tem orado está prestes a
acontecer. Você está quase terminando.”
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Enoque: “Embora você fique desencorajada, Erin, não fique. O céu está
orando. Anjos foram enviados e Deus está com você. Ah, sim, e você tem
nossas bênçãos. Ele sorriu.

Elias: “Assim como no começo de seu caminho, esses anjos estarão com
você e sua família. Você não precisa ter medo, pois maior é Ele em você do
que aquele que está no mundo.

“Já que o Céu e Deus estão com você, quem é realmente contra
você?”

Eu: “O mundo?”

Enoque: “Sim. Agora, não tenha medo.

“Espere e veja o que Deus está prestes a fazer.

“Ele ama você, Erin. Ele nos enviou para encorajá-la.

“Agora, sorria!”

O sonho acabou.
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