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Deus e Trabalhar na Presença do Bem e do Mal 

21 de setembro de 2018 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por suas instruções e graça divina ... realmente, sua          

misericórdia! Você é misericordioso comigo mesmo que eu não mereça          

isso. No dia seguinte ao Yom Kippur, quarta-feira, 19 Setembro de 2018,            

que é de ontem, quinta-feira 20 Setembro de 2018, marcou o dia a             

amargura saíram da minha boca, então obrigado por isso! 

Esta tinha sido uma amargura que tinha estado lá desde o final de 4 de               

Agosto / início de 5 de Agosto de 2018. Pela primeira vez, eu comi              

comida de verdade e manteve-o para baixo. Eu comi arroz, panela           

adesivos e camarão de coco na noite passada. Foi delicioso e eu não senti              

repulsa pelo que comi. Isso não me fez mal! Obrigado por este presente. 

Este jejum divino não planejado foi um grande chamado de alerta dirigido            

a mim por este mesmo período de tempo. Eu não entendi porque não             

fazia sentido do ponto de vista natural. No entanto, no sobrenatural, tudo            

isso fazia perfeito sentido. 

Obrigado, Senhor, pelos meus últimos sonhos. Todos esses sonhos         

tiveram temas instrucionais e consistiram em você nos levar adiante.          

Você me mostrou que havia coisas enterradas que não deveriam mais ser            

enterradas. Essas coisas eram como coelhinhos de poeira nos cantos.          

Estes formam se não varrermos esses coelhinhos. 

Às vezes, essa poeira aparece quando há movimento ou luz direcionada           

para uma área. Na maioria das vezes, simplesmente não vemos essa           

poeira. Deus, você, usando o seu 'poder de sucção', aspira esses           

coelhinhos para nos ajudar a retirá-los e removê-los. 

Anos atrás, eu precisava ser expurgado de minhas próprias ambições.          

Meus planos naquela época não estavam de acordo com os planos de            

Deus para mim. O curso de Deus para a minha vida não tinha             

necessidade de minhas realizações pessoais, elogios, prêmios,       

reconhecimento, riquezas e glórias aos olhos dos meus pares. Bem, você           

entendeu a ideia ... eu estava focada em mim mesma. 

Deus tinha um plano para mim que não poderia ser realizado sem a             

perseguição e humilhação de me tirar da imagem. A linha inferior é que             

eu precisava de uma "redução". Essa redução envolveria anos e anos de            

derrubar os tijolos e pedras que eu construíra para mim. Humilhação,           
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perda, tristeza, dor, miséria e ansiedade, tudo isso, vem desse processo           

de "redução", nosso "refinamento". 

Durante esse tempo, fiquei zangado ao ver os "meus" planos se esvaindo.            

No entanto, é aí que está o problema. 'Meus' planos nunca foram meus             

planos para começar. Foi somente quando percebi que eram eventos          

sobrenaturais que eu removi 'meu' eu para ver Deus trabalhar para me            

levar até onde Ele queria que eu estivesse. Ele desejou que eu estivesse             

sob Seu cuidado, por Seu altar e por baixo de Suas asas. Isso tudo é para                

a Sua glória, não minha. 

Tem sido doloroso! Foi uma corrida longa e difícil. Houve muitas           

reviravoltas, curvas, becos sem saída, lugares desertos, montanhas,        

vales e desvios. No entanto, uma vez que finalmente me deixei ir a algum              

lugar, em algum lugar ao longo de uma dessas pontes, deixei ir. Foi só              

então que o "porquê eu?" mudou para 'por que não eu?' Bem, só se for a                

vontade do meu pai, é claro. 

Logo antes deste término rápido, os coelhinhos da poeira saíram.          

Enquanto os via algumas vezes, estava cansado demais para lidar com           

eles. Não sei por que, mas talvez eu ainda estivesse me segurando. Eu             

sei que o último dia do meu jejum no Yom Kippur foi um dia muito               

estranho. Comecei meu diário com alegria. No entanto, como o dia ficou            

mais longo, minha alegria foi embora. 

Eu fiquei amargo. O gosto amargo da minha boca entrou no meu corpo.             

Eu fiquei chateado com tudo. Fiquei ansioso e desanimado. Chorei          

enquanto assistia ao noticiário e chorei 'por favor, não deixe que essas            

crianças e bebês morram'. Fiquei chateado com as mentiras agonizantes          

que eu estava testemunhando sobre o "líder da terra". 

Eu então tive um incidente em uma unidade através de onde o caixa             

acidentalmente me deu $ 20 de volta extra. Eu não percebi isso no             

começo, mas eu fiz uma vez que me afastei. Meus primeiros           

pensamentos foram manter os 20 dólares para ensinar ao narrador uma           

lição sobre as conseqüências de ser desleixado. Quase imediatamente,         

senti-me condenada e decidi devolver o dinheiro no segundo passeio pela           

janela. 

Enquanto ninguém sabia o meu processo de pensamento defeituoso         

sobre isso, eu fiz e fiquei humilhado. Como eu poderia ter pensado em             

guardar os 20 dólares depois de tudo que o Senhor fez por nós? Eu não               

podia acreditar o quão rápido isso me atingiu. Mesmo que eu tenha feito             

certo, eu sabia que tinha um problema no coração, mesmo que fosse            

apenas um breve. Meu filho mais velho viu o que tinha acontecido quando             

ele me ouviu falando enquanto eu o devolvia. 

Filho: “Uau, mãe, você quase teve $ 20 de graça.” 
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Eu: “Na verdade, nada disso teria sido de graça. Eu estaria em cadeias do              

inimigo e ele teria direitos legais. Minha culpa teria sido pior no longo             

prazo. Eu teria ganhado tão pouco com os 20 dólares, mas teria que dar              

tanto de mim para mantê-lo. Deus não teria ficado feliz comigo, não            

importa como eu pudesse racionalizar isso. ” 

Oh Pai, traga esse vácuo e remova a sujeira. Por favor, folheie a escória              

negra e impura que ferve até a superfície. Por favor, remova minha            

amargura. Sinto muito, Pai, se eu aproveitei este dia sagrado para Você e             

o transformei em um dia que não se encaixa em um filho do mais elevado               

Deus e amando a Noiva de Jesus. Por favor me perdoe! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava sentado em um prado do começo da minha caminhada com            

Jesus. O seguinte é um lembrete desse sonho em particular… 

O lembrete de sonho passado começa… 

Eu estava fazendo piquenique com meus filhos em um porto com um            

porto aparentemente seguro. Demônios logo vieram nos devorar e o dia           

pacífico imediatamente ficou escuro. Meus filhos e eu corremos para um           

salão de banquetes. Quando vimos a comida, percebemos que estávamos          

com fome. Porém, nós vimos logo o molde que cresce lá e nenhum de              

nós comeu a comida lá. Percebemos que isso era uma armadilha e que             

precisávamos sair imediatamente. 

Depois que saímos, continuamos andando até o anoitecer. Nós então          

chegamos a um rio correndo que estava nos estágios de inundação. Jesus            

então nos encontrou lá e levou todos nós para o outro lado. Havia agora              

tão poucos de nós que saímos do porto. Ele então falou carinhosamente            

conosco e nos instruiu. Ele nos deu abrigo, comida e água. 

Lembrete de sonho passado sobre ... 

Me: Soltando um suspiro enorme. “Bem, pai, aqui estou neste mesmo           

lugar novamente. Onde você está, Senhor? ” 

Então ouvi a Voz de Deus ao meu redor e sobre mim. 

Deus: “Eu não exijo perfeição de você. Onde está escrito isso? ” 

Eu:“ Oh Pai, sinto muito. Eu estava chateado comigo mesmo pelo meu            

pensamento ruim recente. ” 

Deus:“ Pare de pensar sobre isso. Você está "pensando mal" e colocando            

perímetros na Minha graça e misericórdia. Erin, deixe aqueles que          

condenam ser condenados. Eu não os chamei para ser minha voz.           

Embora um homem condene outro homem, posso salvá-los        

demonstrando misericórdia pelo condenado e graça do condenado. No         

seu caso, você está condenando a si mesmo. Pare com isso. 

“Agora, Erin, só porque eu não desdobrei todas as minhas promessas no            

'seu tempo designado', isso não significa que eu removi Meu favor. Eu            
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sou o deus que traz uma gravidez a termo e então não entrega? Erin,              

arrependa-se por pensar em Mim como "o punidor". Uma vez antes de            

mim, um criminoso recebe um julgamento justo. Ele então saberá sua           

culpa e que o veredicto é merecido. 

“Erin, eu sou o juiz de todos, tanto na Terra como no céu. Embora pareça               

que a justiça na terra fecha os olhos para os culpados, eu lhes digo a               

verdade ... tenho olhos para ver e não me volto dos iníquos e de seus               

feitos. Enquanto os ímpios podem desfrutar de um breve momento de           

liberdade para fazer o mal na Terra, como são filhos do pai da mentira,              

uma vez aqui, tudo é confessado. 

Porque sou misericordioso e compreendo o aumento do mal nestes          

tempos, enviarei Meu exército sobre a terra para invejar os que se crêem             

escolhidos por Mim por seus rituais e realizações. Erin, eu mando aqueles            

que o mundo iria desqualificar como Meu escolhido. Estes são o meu            

exército especial, as minhas flechas afiadas da minha aljava. 

“Apenas a presença dos Meus eleitos fará os ímpios confessarem. Com           

seus lábios, eles acusarão aqueles a quem eu mando. Enquanto eles           

chutam, gritam e recitam suas razões por serem amargos sobre aqueles           

que escolhi, será porque seus próprios lábios que diziam louvar-me nunca           

tinham conectado seus corações de pedra. Eles realmente acreditavam         

que eu não podia ver sua verdadeira condição cardíaca? 

“Mesmo que eu os criei, eles acreditam em outro pai e adoram os deuses              

deste mundo, não eu. Erin, você foi quebrado e esmagado na minha            

frente. Mesmo que você ainda não tenha visto as promessas que dei a             

você, você ainda está aqui. Mesmo que você tente se desqualificar às            

vezes, não sou eu quem está chamando você para fazer isso. 

“Agora, Erin, entregue o último pedaço de si mesmo que o inimigo luta             

para você se agarrar. Enquanto você nasceu neste mundo, você é Minha            

e você reside aqui comigo. Lá você é um estrangeiro que já foi perdido.              

No entanto, eu te criei no ventre de sua mãe. Desde a sua concepção,              

você foi concebido para os meus propósitos. Você me deu seu coração            

para os meus propósitos. Erin, os meus planos não são melhores que os             

que você poderia conceber? ” 

Eu:“ Sim, pai. Você me ama. Enquanto minha vida tem sido cheia de             

fracassos, você nunca falhou comigo. Por favor, perdoe-me por se          

perguntar se Você me abandonou. Eu sinto muito. ” 

Deus:“ Você está perdoado. Erin, agora é a hora. A hora chegou. Coloque             

o resto de suas imperfeições longe de suas memórias. Traga isso para            

Mim. ” 

Eu:“ Pai, eu tive um sonho ontem à noite… 
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Sub-sonho 1 começa… 

Eu estava no processo de arrumar meus pertences que eu tinha em dois             

prédios de escritórios separados. Eu decidi fazer uma pausa para          

recuperar minha correspondência. Semelhante aos meus pertences,       

metade do meu e-mail estava em uma caixa e a outra metade da minha              

correspondência estava em uma caixa distante. Eu sabia que precisaria          

de ajuda com a primeira caixa, pois eu era muito pequena para            

alcançá-la. Um homem me viu lutando e veio para ajudar. 

Enquanto ele recuperava meu e-mail, logo percebi que ele havia          

recuperado acidentalmente correspondências da caixa ao lado da minha.         

Decidi não contar a ele sobre o erro dele, porque não queria que ele se               

sentisse mal por me ajudar. Depois de classificar pelo correio, eu fui para             

o postmaster para que ele colocasse de volta a porção que não era             

minha. 

Depois disso, voltei ao primeiro escritório com meus pertences. Depois          

que terminei de arrumar as malas, percebi que tinha colocado tudo em            

uma caixa grande. No entanto, não havia como eu ser forte o suficiente             

para carregar essa caixa. Mais uma vez, alguém me viu lutando e            

aproximou-se para mover a caixa para mim. 

Antes que eu pudesse mostrá-lo onde levá-lo, ele o moveu para fora do             

prédio. Porque ele colocou essa caixa ao lado do meio-fio para eu pegar,             

outra pessoa achou que era para alguém tomar, como um sofá ou algo             

parecido, e foi embora. Quando questionei o homem que "me ajudou",           

ele me disse que não se responsabilizava. 

Sub-sonho 1 sobre ... 

Eu: “Pai, todo este sonho pareceu acontecer na Califórnia. O que tudo            

isso significa? ” 

Deus:“ Para você, quando criança, essa era uma terra amaldiçoada e           

suas lembranças não eram boas. Embora você procure, não haverá seu           

coração. Foi um período de tempo, uma ponte de desordem, quando           

muito foi roubado de você lá. ” 

Eu:“ Nossa casa foi roubada várias vezes. Muitas coisas foram roubadas           

de nós. Foi horrível porque não tínhamos seguro e as coisas levariam            

meses para serem substituídas. ” 

Deus:“ Este foi um lugar de abandono para você. Você protegeu seu            

coração daqueles que te machucaram. Você teve feridas profundas lá.          

Esta parte da terra em breve será de onde muitos problemas virão e será              

como se eu abrisse os portões das entranhas da Terra lá. A raiva e o               

fedor serão horríveis. 

“Quando eu te enviar para esta parte da terra, será em números, mas             

para um momento posterior. Agora, você é para testemunhar para          
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aqueles que anseiam por conhecer. Essas pessoas serão aquelas que são           

como você uma vez foram onde você teve um pé no mundo e um pé               

fora”. 

Eu: Rindo. “Eu me lembro daqueles tempos. Eu poderia ir de qualquer            

maneira se isso me beneficiasse. Lembrei-me de que não gostava de           

muitos cristãos que conheci naquela época. ” 

Deus:“ Muitos deles terão os mesmos pensamentos. No entanto, eles vão           

gostar de você porque eles vão Me ver operando através de você. Eles             

vão me ver como eu sou e você vai proclamar "O Ano do Meu Favor"               

através das terras divididas. Vou enviar-lhe onde você nunca poderia ter           

imaginado ir. Você permitirá que eu cure e mostre ações          

impressionantes. Eles, por sua vez, testemunharão os milagres do Reino          

dos Céus. Agora regozije-se, Erin, regozije-se, quando a sua hora          

chegou! ” 

Eu:“ Oh Pai, as pessoas com quem tenho lidado têm sido extremamente            

frias e distantes. ” 

Deus:“ Não se preocupe, pois não demorará muito para que todos que            

mudar. Não se preocupe, pois não me esqueci de você. Eu vou cercar             

você com a ajuda de anjos. Nada será bem sucedido contra você. Como             

isso não será fácil, você também precisará se retirar em oração pelos            

perdidos e entrar em Meu abrigo. Eu vou confortar e fortalecer você lá. ” 

Eu:“ Pai, senti algo ontem. Eu estava levando minhas meninas para a            

escola e estava em uma parada de tráfego. De repente, senti uma onda             

de algo me atingir vindo da minha direita. Isso me assustou. Eu olhei             

para cima e vi um carro na pista da direita. Eu então reconheci alguém              

neste carro que havia sido enviado pelo inimigo há alguns anos para            

causar problemas. Quando saímos da estrada, a onda de tontura          

desapareceu. ” 

Deus:“ Em Minha Palavra, lembre-se da mulher que sangrou e que tocou            

o manto de Meu Filho. Quando isso aconteceu, ele sentiu algo deixá-lo.            

Isto é como um vaso cheio de cura, vida dando água para aqueles que              

têm sede. Quando aqueles que precisam de cura receberem isto, isto será            

como se algo separado por eles do vaso fosse embora. 

“Eu sabia quando alguém precisava e eu respondi. Eu derramei água de            

cura. Se eu te enviar como um vaso para sair e as águas curativas se               

derramarem de você enquanto eu te encho, você saberá disso. Você           

algumas vezes perguntará qual deles recebeu a cura. Você então          

reconhecerá aqueles que eu enviei. 

“Você também sentirá quando o mal estiver presente. Você sentirá a           

presença do mal como ele vai bater em você como uma onda enviada             

para desorientar e confundir você. Isso será diferente de quando eu te            
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enviar para alguém que precisa de cura. Eu fiz desse jeito para que você              

possa entender a diferença. Haverá uma diferença quando eu completar          

meus propósitos em você. 

“Agora, seja encorajado e tenha alegria. Não se preocupe com a provisão,            

pois eu lhe enviarei ajuda. Eu te amo, Erin, e te darei paz. Você é um                

trabalhador, Meu trabalhador, e eu providenciarei para você. Contudo,         

por favor, não me pergunte como, quando faço isso, você nunca mais            

duvidará de mim. Agora aproveite esse dia. Descanse e delicie-se comigo.           

Você é muito amado. ” 

Eu:“ Eu amo você, pai! Obrigado! ” 

Deus: Eu o ouvi rir. "Você é bem vindo. Agora descanse! ” 

Sonhe mais… 
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