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347 - Jesus Descreve
os Espíritos Malignos que Roubam

Recebido Terça-feira, 6 de agosto de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado pelos meus filhos. Obrigado
pela nossa casa. Embora nada seja perfeito aqui na Terra, é perfeitamente
Seu, então obrigado. As crianças voltam para casa do estado de Washington
no fim de semana. Estou aliviado porque a viagem para o oeste não foi feliz
para eles. Pai, estou lutando agora. O médico em Seattle prescreveu um
analgésico especial que teve alguns efeitos colaterais horríveis.

Enquanto, sim, minha dor está quase acabando, os efeitos colaterais
são numerosos e assustadores. Este medicamento me faz sentir exausto,
com fome, deprimido e irritado. Pai, odeio dizer isso, mas prefiro minha dor
a esses efeitos colaterais. Há um custo muito alto. Mesmo com a dor
diminuída, eu ainda não conseguia trabalhar, pois isso me causa fadiga com
muita facilidade. Eu também não teria a atenção que um cliente esperaria e
mereceria.

Pai, estou pedindo alívio para você e não para o homem. Prefiro
manso, alegre e com dor a essa alternativa. Suspiro ... Estive aqui tantas
vezes com os mesmos pedidos. Um dia, em breve, pai, eu apenas sei que
você me livrará de minhas aflições. Você não é um Deus cruel, então
também sei que tudo isso, sim, até a dor versus os efeitos colaterais, tudo é
permitido por você como parte do seu plano para mim.

Por um lado positivo, as entrevistas de meu marido, duas delas até
agora, foram boas. Senhor, oro para que esta porta se abra para nós. Você
continua nos sustentando e somos muito gratos. Por favor, continue a
manter o inimigo longe de nós e por favor, continue a nos abençoar. Eu tive
um sonho perturbador ontem à noite.

Sub-sonho

Eu estava pensando em doar meu conjunto de tacos de golfe. Quando
os encontrei na garagem, fiquei chateado por ter deixado o topo dos meus
clubes descoberto. Eles já estavam assim há alguns anos. Eles foram
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descobertos desde o meu ferimento. Quando estava prestes a pegar minha
sacola de paus, descobri uma pequena abertura na base da sacola. Como
esse buraco não existia antes, eu estava curioso demais para não olhar para
dentro.

Logo fiquei horrorizado, pois, diante dos meus olhos, havia uma
enorme pilha de ratos cinzentos mortos. Os ratos foram empilhados um em
cima do outro e em todos os tamanhos imagináveis. Eu pulei para trás
quando vi um dos ratos começando a se mover. Parecia pouco vivo e muito
fraco. Ao lado dessa pilha de ratos mortos, vi um estranho dispositivo de
metal com um monte de parafusos. Estava estalando e fazendo alguns sons
realmente assustadores.

Mesmo que este dispositivo não estivesse vivo, agora parecia estar
com medo de mim. Saiu da sacola de golfe e seguiu para a porta aberta.
Para minha surpresa, o rato fraco subitamente ganhou força e correu logo
após essa engenhoca. Olhei para a rua e pude ver o mouse correndo com o
dispositivo de aço. Fiquei aliviado por ter os dois fora da minha propriedade.

O sub-sonho terminou.

Depois que acordei, você me deu um download de um tipo de espírito
demoníaco que prevaleceu por toda a minha vida. Esse espírito me despojou
de provisão a todo momento. Estava lá quando me machuquei e até parecia
ser responsável pela queda. Parecia estar na raiz de muitos dos meus
problemas. Sem mais nada, isso me impediu de realizar meu potencial em
tudo e qualquer coisa.

No passado, esse espírito havia me convencido a ficar à vontade com a
minha falta. Sempre que você me enviasse abundância, começaria
imediatamente a nos despir de tudo o que tínhamos. Se fôssemos
cautelosos com o nosso dinheiro e comprássemos menos qualidade, esse
espírito passou a trabalhar para quebrá-lo. Em seguida, tentará convencê-lo
a acumular e guardar os problemas. Mesmo assim, ele envia contaminantes
para destruir seu estoque.

Pai, sou culpado de guardar comida para emergências. Fortaleci meus
suprimentos para me preparar para possíveis problemas. Faço isso em vez
de confiar em Ti em todas as coisas. Eu tenho uma mentalidade
empobrecida. Fui enganado ao acreditar que esse era um pensamento sábio.
Por favor, ajude-me, pai, pois esta entidade é extremamente má e poderosa.
É horrível.

Jesus: “Erin, suba.”
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Eu vi Jesus no final do caminho no bosque de álamos. Ele estava
novamente segurando as rédeas no cavalo. Estendi a mão para a barra do
meu vestido, a fim de correr em seus braços. Quando Jesus percebeu que
eu havia me abaixado, ele pegou exageradamente a palma da mão e a
colocou na testa e balançou a cabeça. Ele estava rindo.

Eu rapidamente larguei a bainha do meu vestido e corri para ele. Antes
de alcançá-lo, as rédeas em suas mãos desapareceram. Com as duas mãos
livres agora, ele foi capaz de me pegar quando eu pulei em seus braços. Nós
dois estávamos rindo quando ele me girou no ar.

Jesus: “Bem, essa foi uma grande entrada hoje!”

Eu: “Senhor, obrigado por tudo!”

Jesus: “Erin, de nada. Agora, Eu sei que você tem perguntas. Venha
Comigo.”

Ele me ajudou a subir em Seu cavalo com Ele. Em um instante,
estávamos voando no ar. Olhei para baixo e pude ver os álamos, as vinhas e
o belo vale de Beraca. Estávamos voando sobre os belos lagos, campos e
propriedades. Não era como nenhum outro lugar na Terra. Era único e
perfeitamente o céu. Logo partimos para além de um campo de flores.
Quando ele me ajudou a desmontar, percebi que estávamos na base das
Sete Piscinas de sonhos passados.

Eu: “Senhor, faz muito tempo desde que eu estava aqui. Parece até anos.”

Jesus: “Sim, Erin, mas Eu trouxe você aqui para um propósito diferente
desta vez.”

As piscinas eram lindas. As pedras em cada uma das piscinas
brilhavam como jóias. Percebi que o lago no fundo era maior que o acima
dele. À medida que as piscinas avançavam, elas se tornavam cada vez
menores. De alguma forma, isso fez sentido para mim.

Jesus: “Erin, estes são representativos da sua 'jornada de fé'. Agora
estamos aqui na maior piscina, pois esse é o ponto de sua maior fé. Todos
os pools acima acabam fluindo para este. Agora, olhe para lá.”

Havia um pequeno riacho que fluía da grande piscina. Este pequeno
riacho regou os campos floridos e os pomares de árvores frutíferas. A área
desses campos e pomares era enorme. Havia jardins e lugares bonitos ao
redor de cada um deles. Os caminhos pedestres e os parques eram muito
mais bonitos do que qualquer outro na Terra.

Eu: “Senhor, isso tudo é fornecido pela maior piscina no fundo? Eu acho que
é fácil saber que isso é o paraíso, certo?” Eu ri.
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Jesus: sorrindo.

"Bem, sim, Erin."

Fui tomada pela emoção de toda a beleza que me cercava. Eu me
joguei no chão e comecei a chorar. Logo coloquei minha cabeça nos joelhos
quando comecei a chorar. Não demorou muito para eu também chorar
enquanto escrevia.

Eu: “Tudo que pareço fazer é chorar, Senhor. Eu estou sobrecarregado. Eu
estou congelada. Como faço a diferença? Não posso fazer nada além de
você. Eu desejo estar com você. Anseio ser usado por você e não apenas
como um escriba de minhas falhas e seus milagres em mim. Em vez disso,
desejo ser uma prova viva do seu poder de cura.

“Anseio mostrar Seu poder das manifestações físicas de Sua cura. Eu
estou cansado, Senhor. Estou cansado dos gafanhotos descascadores e
roedores. Estou cansado de ratos, vivos ou mortos. Não suporto vermes ou
moscas. Por favor, Senhor, remova-os e corte seus suprimentos. Mostre-me
mais do que devo fazer para detê-los.”

Jesus: “Erin, olhe para cima.”

Ele estava sorrindo para mim com tanta empatia.

"Por favor, levante-se." Eu levantei. Ele me olhou nos meus olhos.

“Agora, por que Eu permiti esse sonho a você? Você não está aliviada
por as fontes de seus problemas terem morrido e terem sido removidas? No
seu sonho, havia montes desses espíritos mortos. Essas entidades eram
ladrões e extremamente impuros. Eles espalham doenças. No entanto, veja
onde eles estavam no seu sonho. Eles estavam no fundo da sua sacola de
golfe. Você se lembra quando foi isso?”

Eu: “Sim, eu lembro! Eu estava morando em Portland, Oregon. Acabei de
fazer minha segunda cirurgia no pescoço. Acredito que foi no verão de 2002,
mas não tenho muita certeza disso ou se isso realmente importa. Minha mãe
decidiu comprar para mim um novo conjunto de tacos de golfe. Os tacos de
golfe que eu já tinha naquela época era muito difícil para eu usar, assim
como era para profissionais. Foi extremamente comovente. Sim, eu me
lembro...”

Jesus: “Ah, mas você está esquecendo algumas coisas importantes. Por
favor, continue com sua história.”

Eu: “Minha mãe decidiu me presentear com isso porque sabia que eu estava
contra uma oposição severa daqueles mais próximos a mim que queriam
que eu parasse de jogar. Embora o golfe tenha me causado muita dor,
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porque eu finalmente deixei de usá-lo como minha carreira, eu ainda
adorava jogar o jogo. Eu adorava estar lá fora. Cada vez que tocava, me
sentia feliz e sentia como se tivesse aprendido mais uma lição de vida.

“Dois profissionais trabalharam comigo para me treinar nos novos
tacos de golfe. Eles sabiam sobre o meu passado. Um dos profissionais em
particular viu potencial no meu futuro, como competidor de clube ou
profissional de ensino. Quanto a mim, fiquei feliz por tocar novamente. Eles
tentaram vários tacos masculinos, já que os clubes femininos não eram tão
bons na época. Como nada estava funcionando, decidi pedir que me
encontrassem alguns tacos mais pesados.

“Eles ainda estavam tendo problemas para encontrá-los quando decidi
pedir licença para ir ao banheiro da loja de golfe. À minha frente, havia um
conjunto de lâminas de turismo Titleist DT destinadas a profissionais. Peguei
um taco 7 e um taco 5 e voltei ao intervalo para testá-los. Os profissionais
ficaram preocupados e me disseram que nem eles poderiam usar esses
tacos avançados com sucesso.

“Bem, eu não ouvi e acabei acertando cada bola absolutamente
perfeitamente. Eu estava tão feliz que tive lágrimas de alegria escorrendo
pelo meu rosto. Os profissionais não podiam acreditar, mas viram a prova
bem na frente deles. Eles trouxeram o resto dos tacos e eu comecei a
acertar cada um perfeitamente e com precisão. Consegui até gerar no taco
9. Nós os compramos e deixamos uma pessoa feliz.

“Mal sabia eu que nunca mais voltaria a jogar golfe por motivos de
saúde e financeiros, todos causados   pelo inimigo. Havia coisas com meus
filhos, o divórcio e meu coração e os tacos foram deixados sem uso como
resultado. Sim, eu batia algumas bolas no campo de vez em quando, mas,
caso contrário, esses tacos simplesmente acumulavam poeira. Para que isso,
Senhor, você sabe, como nada escapa a você. Ainda, por que, Senhor?”

Jesus: “Embora esses tacos fossem uma bênção, eles também aumentaram
os ataques contra você. O inimigo o impedia a todo momento de ter alguma
esperança. Sim, Eu sei que agora você dirá que Eu ainda estava no controle
e permiti, mas Eu ainda estava com você a cada passo do caminho.”

Eu: chorando. “Senhor, eu lembro. Sim, eu lembro. Enquanto eu doava
muitos tacos de madeira, eu não conseguia me forçar a doar esses tacos de
ferros. Eles foram feitos para mim. Eles eram da minha mãe. Foi uma
promessa de um dia e eu segurei isso. Por favor, perdoe-me, Senhor, pois
me apeguei muito a isso.”

Jesus: “Oh Erin, Eu não estou aqui para adverti-la por se apegar ao seu
sonho ou a esta sacola de golfe. Em vez disso, estou lhe revelando um grupo
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particular de espíritos muito maus. Esses espíritos matam sonhos, invadem
e destroem o que é bom. Embora eu não os tenha enviado, eles ainda fazem
parte do seu refinamento. No seu sonho, um mal estava vivo, mas depois
fugiu e não retornará. No entanto, algo mais estava lá. O que é que foi isso?
Algum palpite?”

Eu: Balançando a cabeça. "Bem, sim. Parecia uma versão maior da
dobradiça de titânio com parafusos que eles removeram do meu pescoço.
Acredito que isso ocorreu no outono de 2002 ou 2003, mas não me lembro.”

Jesus: “Sim, fazia parte de um plano inimigo para impedi-lo de realizar seus
sonhos. Esse espírito constantemente despojou seus sonhos, sua arte e os
presentes que Deus lhe deu. Erin, o objetivo era despojar você de cada um
de seus talentos. Ainda assim, ele só tinha permissão para atormentá-la por
apenas determinados locais e períodos. Era restrito.”

Eu: “Sim, eu sei que isso é verdade, pois nunca poderia ser tão criativa
quanto sabia quando pintava ou desenhava. Dito isto, pude ilustrar com
precisão quando se tratava de desenhos técnicos. Depois de um tempo, até
isso também parou.”

Jesus: “Agora que identificamos isso, vamos decompô-lo e remover seu
poder sobre você. Foi enviado para sobrecarregar você, removendo qualquer
coisa que lhe trouxesse alegria, mesmo que tivesse que quebrar seu pescoço
para fazê-lo.

Eu: “Uau, Senhor, esse foi um 'momento da lâmpada'!”

Jesus: “Projetos inacabados agora são cargas pesadas e falhas arruinadas
pelo tempo e pela culpa. Enquanto a vergonha se segue, não é por Meu
desígnio. Este é o grupo desses espíritos malignos trabalhando juntos. Aqui,
olhe...”

Ele pegou minha mão e me levou até a piscina. Ele pegou uma
pedrinha e a jogou na piscina. Isso então causou uma ondulação uniforme. A
água logo se acalmou e tudo ficou claro.

"Agora, venha comigo..."

Ele então me levou para a piscina mais alta. "Agora, veja isso."

Ele pegou uma pedra de tamanho médio e a jogou na pequena piscina.
Isso não apenas causou um grande impacto, mas também interrompeu o
fluxo de todas as piscinas. Ele então pegou esta pedra e a rolou através de
cada uma das piscinas. Quando a pedra atingiu cada piscina, a piscina caiu e
não estava mais limpa. A pedra finalmente parou na maior piscina do fundo.

Jesus: “Ok, Erin, é hora de descer e remover a pedra.”
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Eu: “Espere... o que? Pedregulho? Era apenas uma pedra de tamanho
médio.”

Caminhamos juntos até a piscina do fundo. Ele então se abaixou como
um super-herói e pegou a pedra. No entanto, essa pedra agora era do
tamanho de meio carro e pesava várias toneladas. Com um sorriso e sem
esforço, ele o jogou atrás das costas, como se fosse um leve pedaço de
papel amassado. Quando a pedra aterrissou, produziu um enorme som de
colisão. Agora eu estava rindo tanto.

Eu: “Senhor, isso foi incrível. Você é tão forte. Eu gostaria de ter apenas
uma pequena porção de sua força. Você é incrível.”

Jesus: “Oh Erin, você está aqui na sétima piscina. Sua fé é boa. Enquanto o
inimigo deseja destruí-la, seus testes terminaram. Você tem terminado.

“Tudo o que vier contra você agora não dará em nada. O inimigo está
tentando atacá-la de todos os ângulos, mas não terá sucesso. Isto tem
chegado ao final. Eu tenho fechado esta porta. Agora você deve reconhecer
os padrões do avanço do inimigo na vida de outras pessoas.”

Quando Ele disse isso, comecei a me sentir curada em meu corpo na
Terra enquanto estava na piscina com Jesus no céu.

Eu: “Oh Senhor, esta água é tão maravilhosa!”

Jesus: Sorrindo. “Sim, é sim.”

Eu: “Senhor, creio que, quando o inimigo sabe que você é marcado por Deus
no nascimento, ele vê e observa seu curso e, em seguida, cria esquemas
contra coisas boas e que lhe trazem alegria. Ele então tira você usando
coisas como dinheiro e saúde.”

Jesus: “Bem, tente pensar dessa maneira... o inimigo tira a riqueza ou lhe
dá muita riqueza. Se depender do inimigo, será uma escala que nunca será
equilibrada. Agora, vamos primeiro olhar para o homem em situação de
pobreza. O inimigo procura mantê-lo nesse estado. Agora, olhe para o
homem que é rico. O inimigo tenta mantê-lo lá, fazendo dele um adorador
de mais e mais riqueza. Entende?

“O inimigo então introduz coisas que trazem grandes perdas para
ambos. Para os ricos, este é o pecado do poder, luxúria e adultério,
juntamente com os perigos de cada um deles. Rico ou pobre, é, de certa
forma, essencialmente os mesmos tipos de perigos. Onde quer que você
esteja, o inimigo está lá para enviar mais problemas. No entanto, há boas
notícias aqui, Erin, pois Eu estou lá para libertá-la de tudo isso.”
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Eu: “Senhor, por que me preocupo quando tenho tanta fé quanto você diz
que tenho?”

Jesus: “Isso é porque agora Eu tirei você de seus problemas. O inimigo está
descontente com isso e agora está tentando chamar de volta. Essas táticas
são como um velho hábito, um comportamento aprendido ou um mau amigo
familiar. Enquanto você foi removida deles, as circunstâncias que a cercam a
deixam com medo de se soltar.

“É como se você não quisesse abrir a bainha do seu vestido. É como se
você não quisesse largar as rédeas do seu cavalo. Lembra que Eu tenho as
rédeas e Eu estou no controle, ok? Sua ansiedade e preocupação não estão
afetando seu 'resultado da fé'. Não está avançando na Minha Vontade. Eu
estou aqui com você e Eu não a esqueci.

“Eu não estou aqui para fazer você se sentir culpada. Eu não estou
chamando você a se arrepender por coisas pelas quais não é responsável.
No entanto, você ainda deve se arrepender se optar por pular na fossa e
participar.”

Ele sorriu e assentiu.

“Certo?”

Eu: “Sim, Senhor, mas agora você está me protegendo de tudo isso, certo?”

Jesus: “Muito bem, Erin. Sim, Eu estou.

“Então, Erin, entenda que Eu envio revelação em sonhos e visões. Eu
também envio confirmações.

“Agora, você clamou e Eu vim. No entanto, como Eu já estou com você
sempre, Eu estou lá imediatamente sempre que você clama.

“Estou aí! Erin, Eu sou a voz da verdade.”

Eu: “Obrigado, Senhor. No entanto, sinto como se ainda tivesse medo da
minha própria garagem. Quantos ratos existem por aí?

Jesus: Rindo.

“Bem, sempre que houver um 'elefante na sala', haverá um rato.
Retire o medo. Remova a preocupação, fazendo com que não haja nada para
os ratos entrarem.

“A propósito, existem várias camadas no que estou dizendo aqui.”

Eu: “Ok, Senhor. Por favor, mostre-me o que fazer a seguir e eu vou seguir.
Por favor, vá antes de mim e eu te seguirei.”

Jesus: Sorrindo.
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"Ok, podemos sair da piscina de cura agora."

Ele caminhou para o lado.

Eu: “Ok, Senhor, mas eu gosto deste lugar e gostaria de ficar aqui o dia
todo.”

Jesus: Rindo.

“Oh Erin, sua fé te curou. Erin, venha!”

Ele me espirrou água em mim e estendeu a mão. Peguei a mão Dele e
Ele me levou para fora da piscina. Ele sorriu para mim com uma confiança e
um calor que desafiam as descrições.

O sonho acabou.
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