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360 - “Este é o Ano do Meu Favor”

Recebido domingo, 29 de setembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado! Obrigado por me permitir ter vida. Obrigado por este
presente de sonhos, visões e profecias. É um milagre e um ainda todos os
dias. Estou admirado por você. Oro para que, com tudo isso, com todas
essas páginas escritas, você dirija o coração das pessoas frias para você.
Devolvo tudo o que você fez por mim como uma oferta de gratidão e amor.
Minha xícara transborda de gratidão por tudo que você fez.

Pai, você aumentou nossa tenda e a estendeu. Ajustamos os pinos que
você nos deu. Hoje, apresento tudo o que você me deu, cada pedaço da
minha história. Todos esses capítulos são, para mim, a maior história de
amor de você, o coração de Jesus. Agradeço-lhe pela minha história, uma
história que realmente não é minha. Eu sou imperfeito. Eu sou deste mundo
porque moro aqui, mas não sou deste mundo porque meu Lar eterno é o
Céu.

Você foi paciente e gentil comigo. Você viu algo em mim que eu não
vejo. Portanto, devo confiar em você porque meus pensamentos ficam
infinitamente aquém da sua sabedoria divina. Você, pai, me mostrou que
você está prestes a fazer algo em nossos dias em que não acreditaríamos,
mesmo se nos dissessem.

Você me mostrou que uma força enviada de você está vindo sobre a
terra. Começa pequeno e ganha impulso. Isto então vem ao Seu povo onda
após onda. Você então restaura a esperança e fortalece aqueles que foram
humilhados e desanimados. Ao refletir sobre isso, você me deu a seguinte
Palavra. Isso era um pouco incomum, pois eu simplesmente ouvia e
escrevia, não interagia.

Senhor: “Erin, você está de pé hoje na presença do Senhor, Seu Deus. Você
está aqui para entrar em uma nova aliança com o Senhor, Seu Deus.

“Vocês são os Meus guerreiros. Você será chamado às nações em que
Eu te levo. Lá, você declarará que, como testemunhado pelo Céu e pela
Terra, Eu sou Deus. Você exibirá ações impressionantes.
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“Cada homem e mulher, jovens e idosos, terá a opção de vida ou
morte, bênçãos ou maldições. Para aqueles a quem chamei, eles escolherão
a vida e viverão. Outros vão fugir, mas alguns retornarão. Outros ainda vão
desafiar. Não se preocupe com isso. Na colheita, o joio é peneirado. Eu
também ganho corações.

“Agora, você não deve ter medo. Sou Eu quem dou e sou Eu quem
tira. Sou Eu quem dá bênçãos e sou Eu quem permite uma maldição. Sou Eu
quem envia o vento. Eu estou no meio disso. Eu te preparei e, hoje, seguro
a sua mão direita e estou aqui para dizer:

“'Não tema. Eu vou te ajudar. O Seu redentor está aqui, o Santo de
Israel.

“Aqui, Eu farei de você um trenó de debulha, novo e afiado com
muitos dentes. Trilharás as montanhas e as esmagarás. Você reduzirá as
colinas à palha. Você os peneirará e um vento os levará embora, um
vendaval os espalhará. No entanto, você se alegrará em Mim, pois sua glória
está no Santo de Israel, seu Redentor.

“Os pobres e necessitados terão sede e a buscarão. Eu tenho ouvido
os seus clamores e não os abandonarei. Eu vou abrir rios nas alturas
estéreis e fontes no meio dos vales. Eu vou transformar o deserto em uma
bela piscina e a terra seca em fontes puras. No entanto, Erin, e mais ainda,
plantarei cedros e árvores de todos os tipos em lugares áridos.

"Por quê? Assim, todos os que vêem e sabem podem considerar e
entender que apenas a Mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel criou
isso.

“Por favor, tome nota e entenda que as águas fluem do céu enquanto
Eu despejo em você. Plantarei você como árvores poderosas, fortes e
inflexíveis para o homem, mas reconfortantes e abundantes para aqueles
que se escondem nos momentos de grande angústia.

“Não se preocupe e nem tenha medo, pois você é Meus Carvalhos de
justiça. Erin, este é o ano do Meu favor. Não temam porque EU SOU QUEM
DIGO QUE EU SOU e Minhas promessas são verdadeiras. Agora, alegre-se e
comemore hoje. A alegria vem de manhã! Eu amo você.”

Agora eu estava chorando. Lágrimas, lágrimas e mais lágrimas. De
repente, provei mel na minha boca. Tinha um sabor celestial. Eu te amo Pai!
Amo-Te, Jesus! Agora me sentia pronta para o que Ele preparou para nós.
Também senti que agora eu deveria inserir Isaías 61 na sua totalidade,
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Isaías 61 - O Ano do Favor do Senhor

1 O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas

novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade

aos cativos, e a abertura de prisão aos presos;

2 A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos

os tristes;

3 A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em

vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem

árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado.

4 E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente

destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração.

5 E haverá estrangeiros, que apascentarão os vossos rebanhos; e estranhos serão os vossos

lavradores e os vossos vinhateiros.

6 Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso

Deus; comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis.

7 Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra; e em lugar da afronta exultareis na vossa

parte; por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria.

8 Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado oferecido em holocausto;

portanto, firmarei em verdade a sua obra; e farei uma aliança eterna com eles.

9 E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos

povos; todos quantos os virem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor.

10 Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus; porque me

vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna

com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas jóias.

11 Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se

semeia, assim o Senhor DEUS fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações.

O sonho acabou.
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