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297 - Alegrai-vos e Proclame
'O Ano Favorável do Senhor'

Recebido em 27 de agosto de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado, obrigado, obrigado! Hoje é um marcador de tantas
promessas e datas. Por favor, não esqueça de nós, pai. Eu acordei esta
manhã com uma canção de louvor na minha cabeça. Eu cantava em voz
baixa enquanto alimentava os pequenos animais e pássaros em nosso
quintal ...

“Assim como no céu, assim como no céu, ó Deus, ó Salvador. Meu
Jesus, meu herói, não me esqueça. Eu te amo, chova agora, abra os céus,
Senhor, chova agora, na Terra, assim como no céu. Meu Jesus, Oh Deus,
meu Salvador, meu amor, não me esqueça. Eu estou esperando, meu
Jesus, meu Senhor.”

Eu gritei: “Oh Pai, eu te amo!”. Qualquer outro pensamento que
venha a mim durante o dia seja rapidamente substituído pelas esperanças
de Suas promessas. Eu sou uma noiva que espera. No entanto, peço-lhe
que encha o óleo da minha lâmpada, pois esperei muito tempo e as minhas
reservas estão esgotadas. Meu coração está ficando doente e quebrado.

Muitas vezes me pergunto se eu não era digno e minha família não
está preparada, pois estou ficando doente novamente. Eu não sou mais
uma jovem noiva. Você ainda me desejará se eu não for jovem e vital? Meu
coração está cansado e meu tecido cerebral está velho e morrendo. Por
favor, não se esqueça de mim, aquele que você chamou de "pronto para o
serviço e meu amigo".

Por favor, conceda-nos a misericórdia, Pai. Por favor, olhe para a
palma da sua mão. Nossos nomes não estão mais escritos lá? Por favor,
perdoe-me, pois tenho filhos que depositaram suas esperanças de cura em
você. Eu venho hoje para te louvar e implorar para que você nos fortaleça
e nos encoraje se estiver demorando.

Oh querido Pai, que reside diante do Trono no Céu e preside todas as
coisas no Céu e na Terra, não há nome maior que o Seu Nome. Não há
Deus maior e nada acima ou abaixo de você maior. Seu nome não tem
começo nem fim. Não há ídolo para adorar que sobreviva ao fogo. Portanto,
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não há Deus maior em toda a Criação do que o Pai Eterno, nosso Pai
Celestial.

Por favor, venha pai. Por favor, deixe o Seu Reino vir e deixe a Sua
Vontade ser feita na Terra exatamente como eu vi no Céu. Mesmo apenas
uma fração desta glória, Sua glória, mudaria o equilíbrio dos ímpios que
ganham sobre Seus filhos que te amam. O mundo está desequilibrado
agora e o mal parece estar prevalecendo, já que muitas de suas brilhantes
luzes estão ficando fracas.

Por favor, nos dê este dia as bênçãos do óleo celestial para restaurar
nossas lâmpadas. Por favor, envie pão como maná do Céu para satisfazer
nossa fome por mais de você. Por favor, mandem a água da chuva para
refrescar nossos corpos ressecados, pois nós não nos curvamos a nada
além da nossa esperança em Ti.

Oh querido Pai, Você é maravilhoso, glorioso, maravilhoso e brilhante
em todo o seu poder. Por favor, envie seu espírito para nossas famílias. Há
tantos doentes e moribundos que te amam. Por favor, cure-os. Por favor,
não deixe o inimigo celebrar outro guerreiro para Deus sair desta Terra. Oh
por favor, pai!

Pai, somos flechas em seu tremor. Por favor, remova-nos e use-nos
como uma arma da verdade no meio de mentiras. Usa-nos como arma de
verdade para testemunhar a vossa justiça nos tribunais corruptos. Deixe o
veredicto ser vida eterna para aqueles sem esperança. Que os que não têm
voz falem à tua glória. Pai, por favor, considere Enoque 49:

Naqueles dias, os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A
luz do dia repousará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos serão
mudados. No dia da angústia, o mal será amontoado sobre os pecadores,

mas os justos triunfarão em nome do Senhor dos espíritos.

Outros devem ser feitos para ver que eles devem se arrepender e
abandonar as obras de suas mãos e que a glória não os espera na presença
do Senhor dos Espíritos, ainda que pelo Seu Nome eles possam ser salvos.

O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles por grande é a Sua
misericórdia e justiça está em Seu julgamento e na presença de Sua glória,

nem em seu julgamento permanecerá a iniqüidade. Aquele que não se
arrepender antes dele perecerá. Daqui para frente eu não terei piedade

deles, diz o Senhor dos Espíritos.

Mude-nos neste dia! Deixe o seu Reino vir sobre nós aqui na Terra
como estamos no céu. Deixe os ímpios confessarem e os demônios fugirem
quando olharem para a Sua glória brilhando sobre nossos rostos.
Liberte-nos para fazer a sua vontade. Assim como o tempo de Pentecostes,
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por favor, estabeleça e descanse o Seu Espírito sobre nós para pregar as
Boas Novas aos perdidos.

Por favor, nos dê o Seu Espírito para nos permitir restaurar a morte e
ressuscitar os mortos em Seu Nome. Pai, ao seu comando, preencha esta
terra, nossas casas e nossas vidas, com demonstrações inexplicáveis de
milagres, sinais e maravilhas. Declare nossos vasos dignos hoje no
poderoso nome de Jesus! Eu tive um sonho na noite passada:

Sub-sonho

Eu estava na idade da faculdade na aparência. Nós estávamos em um
ginásio. Havia várias atividades esportivas acontecendo. Em cada área, os
atletas ficaram surpresos com as exibições de habilidades sobrenaturais e
os feitos que cada um de nós que havia sido transformado estava exibindo.
Por exemplo, eu fui capaz de fazer um perfeito arremesso no basquete com
absolutamente nenhum esforço, apesar de ser de estatura média.

Logo depois que eu abaixei minha bola de basquete, uma amiga,
também transformada, veio até mim e me desafiou para uma competição
de saltos e saltos. Foi muito divertido como poderíamos saltar e pular mais
do que qualquer pessoa normal na história, tudo sem nenhum esforço real.

Havia outra área desse enorme ginásio, onde incríveis artistas e
escultores exibiam sua arte. Havia ainda outra área que tinha cantores
incríveis. Cada área tinha instrutores "mundanos" que estavam então em
choque com os QIs e habilidades que tínhamos para realizar várias tarefas
complexas de uma só vez.

Infelizmente, nossa diversão parou abruptamente quando soubemos
que um hospital na mesma rua tinha acabado de desabar. Vários de nós
foram imediatamente enviados por Deus para salvar os sobreviventes e
curar aqueles como Deus nos orientou.

Quando chegamos, havia um paciente que tinha um pedaço de
vergalhão de metal enrolado em sua perna. Para piorar a situação, este
vergalhão passou por sua perna e havia sangue por toda parte. Na direção
de Deus, um de nós foi capaz de torcer sem esforço esse metal grosso de
volta a ser reto. Essa pessoa foi então capaz de remover o vergalhão da
perna do paciente. Ele então orou sobre a ferida e foi instantaneamente
curado por Deus.

O sub-sonho terminou.

Jesus: "Erin, suba."

Uriel estava bem ali na minha frente.

Uriel: “Tudo o que você proclamou acontecerá como o Senhor lhe disse. O
tempo do favor do Senhor é agora. O céu será exibido na Terra. Abrindo o
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céu, o Espírito de Deus virá sobre aqueles a quem Ele chamou. Seu tempo
de descanso está chegando ao fim e sua espera acabou. A porta está
prestes a abrir e Deus irá instruí-la claramente em tudo o que você faz.”

Eu: “Estou pronta. Eu também quero que o Senhor venha por nós hoje.”

Uriel: Sorrindo. “Deus ama você e não será retardado... na terra como no
céu. Agora, alegre-se e cante louvores.

“Se hoje ele vem ou amanhã, comemore! Alegre-se e proclame 'O
Ano da Graça do Senhor'.

O sonho acabou.
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