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350 - Jesus e
Nossos Inimigos Ficam Desesperados

Recebido quinta-feira, 15 de agosto de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por este lindo dia de outono no verão! Eu não te agradeço
por tudo que você faz. Eu sou muito grato por você. Minha filha e eu fomos
ao culto de oração ontem à noite em uma igreja local. Um antigo inimigo
estava lá e nos deu um abraço sincero. Foi tão curador, então obrigado por
este momento. Pai, meus inimigos aumentaram novamente. Meu
ex-empregador contatou a L & I sobre a minha reclamação e agora diz que
eles têm um trabalho leve.

Eu senti no meu coração que o meu principal inimigo estava a puxar
para fora todas as paradas desta viagem, incluindo unir forças com o meu
antigo empregador. Eu estou tão enojado. Estou com medo, pai. Na época
da notícia falsa, quem sabe o que eles poderiam fazer. Meu nome e até
mesmo a lembrança do meu nome foram manchados, mas realmente
aniquilados. Eu desisti do orgulho há muito tempo, mas isso ainda dói. O
que eu faço agora? Oh Pai, estou tão cansada.

Jesus: “Erin, suba”.

Jesus estava ao lado de Seu cavalo. Ele estava novamente segurando
as rédeas. Ele sorriu enquanto eu corria direto para os braços dele.

Eu: “Senhor, por que eles não nos deixarão sozinhos? Por que o tempo não
apenas apaga tudo isso?”

Jesus: “Você terá problemas neste mundo. Você se lembra por quê? É por
causa de quem você é e pelo que Eu criei você.”

Eu: “Sim, mas eu achei que meus testes estavam acabados? Eu pensei que
tudo estava acabado?”

Jesus: “Erin, você não está sendo testada. Este é um inimigo que fica em
contato com outro. Eles agora estão se juntando para tentar agitar as coisas.
Enquanto eles gostariam de sua total vergonha e destruição, é frustrante
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para eles, já que nada que eles tentaram funcionou. Agora, por que eles te
odeiam tanto? É porque eles não tiveram a oportunidade de envergonhá-la
publicamente e destruí-la antes de você partir.”

Eu: “Senhor, estamos no fim de nossa renda. Por favor, faça algo em breve,
Senhor, como estou com medo. Você poderia nos dar os meios para nos
ajudar? Por favor, nos conceda parte do que temos no Céu para que
possamos pagar todas as nossas dívidas e nos livrarmos dos problemas. Nós
poderíamos sobreviver praticamente sem nada se não tivéssemos dívidas.
Melhor ainda, por favor, nos cure e nossas dívidas. Por favor, nos conceda
esperança e um futuro. Por favor, conceda a nossos filhos a cura e os
desejos de seus corações. Por favor, ajude-nos, Senhor. Por favor, ajude!”

Jesus: “Não se preocupe, Erin, como Eu estou com você. Eu estou com
todos vocês. Quando abro uma porta, ninguém consegue fechá-la. Quando
fecho uma porta, ninguém consegue abri-la. Estou no controle, embora, às
vezes, você se pergunte se estou realmente ciente de tudo o que está
acontecendo. Bem, eu sou. Agora, você pode ficar um pouco mais comigo?”

Eu: “Claro, Senhor. Para onde estamos indo? O que podemos fazer sem
você?”

Jesus: “Observe-me e veja o que estou prestes a fazer por você. Eu não te
deixei indefesa, ferida e sem esperança ou meios. Eu sei que você está
desanimado e você suportou um tempo prolongado no fogo refinado da
aflição. Mesmo que você tenha ido de força em força, o inimigo está lá e
nunca cedendo.

“No entanto, Erin, Eu sou mais forte que o inimigo e Eu estou em
você. Além de alguns gritos distantes e se preocupar com o que poderia ser,
o que, se alguma coisa, realmente conseguiu contra você ou seus filhos.
Bem, no que diz respeito a seus amigos também, aqueles cujos corações
estão em Mim? Eu chamo aqueles para ajudar e eles são abençoados muito
além do que é dado.

"Por quê? Porque tudo o que você tem é Meu e, tudo o que você vê, eu
concedo àqueles que Eu amo. Uma perda hoje é um ganho de mil vezes
amanhã comigo. Não se preocupe! Você tem plantado sementes no Reino
dos Céus. Toda a sua esperança está agora em Mim e Eu não vou falhar em
você. Erin, a semente que você tem plantado em Meu nome tem sido parte
da maior história de amor já contada.

“Meu amor é para aqueles que clamarem por Mim e souberem quem
Eu sou. Isso é mesmo para aqueles que não têm um relacionamento íntimo
Comigo, mas sei que EU SOU QUEM EU SOU, entendeu? Não haverá
ninguém que possa tocar naqueles que Eu chamo. As sementes foram
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plantadas e a colheita renderá um número recorde. Porque a colheita é
grande e os trabalhadores são poucos, Eu vou fortalecer os colhedores
altamente. Veja este vinhedo...”

Ele apontou atrás de mim e havia um enorme vinhedo. Cada
colheitadeira tinha uma seção, mas havia dois trabalhando juntos lado a lado
para cobrir a área designada. Foi tão organizado e diferente de tudo que eu
já vi.

Eu: “Senhor, você terá o suficiente?”

Jesus: “Sim, mas não pode ser nada como uma colheita normal. Assim
como você viu um aumento da iniqüidade em apenas alguns poucos anos,
também haverá um aumento do Reino dos Céus.

“Haverá um aumento do Céu na Terra através de ações
impressionantes. Você fará parte disso, Erin. Eu não tenho te esquecido. Por
favor, não se preocupe. Eu te amo. Você tem respondido a Minha chamada.
Vocês são os Meus Vasos. Eu vou derramar em você tudo o que você
precisa. Vocês serão amados e odiados, mas realmente, mais como temidos.
Não se preocupe e nem tenha medo.”

Eu: Abraçando Ele. “Oh Senhor, eu te amo tanto!”

Jesus: “Eu te amo, Erin. Agora, lembre-se que eu tenho as rédeas aqui. Eu
não vou deixar nenhum mal ter sucesso contra você, entendeu? O mal vai
fugir. Agora se alegrem! Erin, você está pronta?”

Eu: “Oh sim, Senhor, estou pronta! Quando, Senhor, quando?”

Jesus: Sorrindo quando Ele me perguntou novamente.

“Erin, você está pronta para o que vem a seguir?”

Eu: “Sim, Senhor, estou pronta para a colheita. Eu estou pronta para as
pessoas saberem o quão incrível você é realmente. Senhor, você não pode
ser medido. Você é adorável e todo inspirador. Estou impressionado com a
tua presença!”

Jesus: Abraçando-me.

“Agora, você não deve se preocupar. Eu tenho você. Eu possuo tudo.
Nada vai prevalecer contra você. As primeiras coisas estão longe e a glória
do que está por vir irá remover qualquer dúvida sobre qualquer problema.

“Agora, alegre-se e veja o que vem a seguir.”

Ele sorriu para mim.

O sonho acabou.
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