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A bênção e a esperança de nosso Senhor Jesus está conosco hoje, moradores
do coração.
Pedi ao Senhor, que dissesse o que
estava em sua mente, o que estava
em seu coração para este dia...
Ele disse: "Você está sempre em
meu coração, todos os dias, todo o
tempo e com a parceria doce que
temos... como nos alegramos com
isso!
Como eu anseio o mesmo com todas as minhas noivas ... se eles carregam
fardos de oração, fazem os prato e preparam as refeições, visitam os doentes...
O fato de eles terem a Mim sempre em suas mentes é como um conforto.
"Você foi empurrando tudo por tanto tempo, você quase se esqueceu como
deve descansar em Mim."
Eu sei, Senhor. Eu sei.
"Isso é tudo o que este dia é. Descanso. Merecido descanso. Você não pode
continuar empurrando e empurrando e empurrando os fatos e esperar para
ficar em sintonia com minha frequência."
Ele mencionou que este seria um dia de descanso, e eu tive um tempo difícil
para acordar hoje. Eu acho que eu tive que tirar 3 sestas! E eu devo apenas
estar esgotada de todas as semanas que passaram cheias coisas a fazer.
"Mas aqui estamos juntos agora e é bom. Especialmente se você for acreditar
em mim."
Eu estava tendo um pouco de um problema no ajuste, foi um dia estranho. Eu
realmente não estou me conectando com o Senhor como eu faço normalmente.
Há um pouco de uma distância lá. Às vezes, Ele permite isso como um
sofrimento, e estou ciente disso. Mas eu sei que é ele. Não é apenas esse tipo

de sensação de calor, como nos oferecem os bichos de pelúcia, sabe? Meio
que no local onde o seu braço está em torno de você. É mais uma coisa que
Ele está apenas falando com você e você está tipo preocupado com outra
coisa.
Então eu ouvi:
"Nenhuma arma forjada contra você prosperará.”
"Isso significa que você estará envolvida em batalha, mas vai superar. Isso
não significa que você nunca vai ser tentada. No momento em que já não são
tentados, é o momento em que sua força espiritual começa a declinar. Assim
como aquele que nunca anda, eventualmente, perde sua massa muscular e
força em suas pernas, aquele que nunca é tentado torna-se um fraco
espiritual.
"A maioria são propensos a pensar que quando eles são atacados ou tentados
é uma punição, quando na verdade é uma oportunidade para você fortalecer
a sua massa muscular espiritual. Conforme provações e tentações cada vez
maiores vêm, você cresce em virtude até que você esteja maduro e completo,
não falta nada, como está escrito: "
Considere a pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que enfrentar provas
de vários tipos, porque você sabe que a prova da sua fé produz perseverança.
Vamos perseverança termina o seu trabalho, para que sejais perfeitos e
completos, não faltando nada. Tiago 1: 3-4
O Senhor continuou:
"Eu vou permitir as tentações, mas eu nunca vou deixá-la a mercê delas. Ou
eu ou o meu Espírito, ou o seu anjo da guarda vai ajudar e alertar sobre as
táticas do inimigo. Quando isso falha é porque a auto - vontade é mais forte
do que o auto sacrifício. Esta é a própria raiz de sua existência. Este é o
lugar onde um homem mostra as interfaces com o seu espírito, esta é também
a sede da consciência do corpo, portanto, há uma luta pela supremacia.
Aquele que é capaz de manter seu corpo sob controle é aquele que domina a
si mesmo e o que habita neste lugar é a língua, a natureza do desejo, os
prazeres de todos os tipos: comida, sexo, entretenimento, lazer... Todas estas
coisas agradam ao corpo e é aí que a luta começa.”
"Mesmo em uma idade muito jovem, essas coisas lutam com as crianças,
puxando-os em padrões pecaminosos de comportamento que acabará por ser
sua queda. É por isso que é tão importante ensinar uma criança no caminho
em que deve andar. Sem esse treinamento, ele provavelmente irá seguir o
caminho da carne.”

"Todo o coração desta mensagem, meu amor, é que eu nunca irei permitir
que as tentações não estejam acompanhadas com Minhas graças para que
vocês passem pelo pecado. No entanto, há alguns que foram abatidos e
ficaram tão mal, sem moral, que eles estão além da fraqueza e não podem
levantar-se para defender-se ou fazer o que é certo. Estes são aqueles que
estão em espiral para baixo de um túnel de desespero e com cada nova queda,
odeiam-se mais e mais. Tal como estes são a presa de Satanás. Ele os leva
sob seu conselho , oferecendo-lhes todos os tipos de reconhecimento e
benefícios, quando na verdade ele tem aprisionado a estes para o resto de
suas vidas, bem como a eternidade. Até, isto é ... até que eu venha, e lhes
ofereça uma nova esperança.”
"É por isso que há tanta brutalidade no mundo. Ela começa na desesperança
da pobreza e abuso e culmina na tortura e assassinato. Estes são os pobres.
Eu vim para resgatar. Por muito tempo, Satanás tem obtido subservientes no
medo para si mesmo. Quero retirá-los deste monte de estrume para habitar
comigo em lugares celestiais. Este é o meu coração por cada alma na Terra. "
Que o ímpio abandone o seu caminho; e o homem mau, os seus
pensamentos.Volte-se ele para o Senhor,que terá misericórdia dele;volte-se
para o nosso Deus,pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55:7
(...) pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará
se vocês se voltarem para ele".. 2 Crônicas 30: 9
"Eu estou falando agora para vocês os perdidos: Você não tem que viver no
terror de seus inimigos. Quando você dá sua vida para mim, eu o protejo e
atribuo anjos para cuidar de você. Eu me encontro com você todos os dias e o
instruo ... Se você me der esse tempo. Eu cuido de você em todos os seus
caminhos e mostro surpresas no meu plano para você, boas surpresas,
chamados e dons que você nunca soube que tinha. Coisas que serão uma
fonte de realização interminável e alegria. Coisas que o inimigo impediu e
tem lançando sobre você desespero e um estilo de vida violento.”
"Este estilo de vida, ao mesmo tempo que lhe dá uma impressão muito fugaz
de importância, é vazio e sem recompensas eternas. Ele gera mais violência,
doença, amargura e morte. Ele nunca pode satisfazer a sua necessidade de
amor, o artigo genuíno.”
"Sim, eu sei tudo sobre você e eu ainda te amo, eu ainda quero você no céu
comigo. Sim, eu sei o quão cruel e escura sua vida tem sido, mas eu estou lhe
prometendo um lar em mim. Sim. Vivendo comigo, onde cada novo dia está
cheio de oportunidades, a cada mês completo de crescimento, e cada ano
produz uma maior e maior felicidade.”

"No entanto, você deve se desviar dos maus caminhos que você se seguiu por
toda a sua vida, vire as costas para eles, venha a mim e me dê sua vida. Vou
levá-lo pela mão e levá-lo à vitória. Você vai superar o que nunca superou
antes. Você vai ser preenchido com significado e propósito, onde no passado
você só teve desapontamento, o encarceramento, a opressão e a escuridão
para abraçá-lo dia após dia.”
"Sim, eu vim para salvá-lo, meu filho. Eu vim para quebrar o jugo de
escravidão sob o qual você esteja vivendo. Eu vim para curar as inúmeras
feridas que atingiram o seu coração. Eu sei o que é ser desprezado e odiado.
Eu sei o que se sente ao ser agredido quase à morte. Eu sei o que se sente ao
ser chutado no rosto por aqueles que você queria dizer só o que era bom. Eu
vivi através de todos esses extremos da vida e os conquistei com amor. E eu
lhe darei forças para conquistar e ser habilitado pelo amor.”
"Vou remover a amargura e a condenação do passado e correr para colocar
uma túnica sobre seu ombro e um anel em seu dedo. Eu vim para dar de volta
para você a própria vida que foi dada a você quando você nasceu. Sim, Eu
vou restaurá-la e transforma-lo alguém que você nunca soube que você
poderia ser. Sim, eu o libertarei! Sim, eu vou protegê-lo e trazê-lo para o céu
comigo.
"Tudo o que você precisa fazer é vir para meus braços amorosos e dizer:
'Sim, Senhor! Hoje Eu Te dou minha vida, tal como ela é; Hoje eu entrego a
minha alma para você, perdoa-me pela vida perversa que levei, perdoa me
pelo que eu fiz para os outros e me ajude a perdoar o que eles têm feito para
mim. Entre no meu coração, Jesus, assuma esta confusão que está a minha
vida. Eu entrego a você. '
"Diga isso, Meu filho ( Minha Filha), de todo o coração e eu vou abraçar
você e trazê-lo para um novo futuro glorioso. Sim, faço esta promessa para
você: Me dê sua vida e eu lhe darei a minha esperança. As escalas de
cegueira, as facas de amargura que ainda estejam em seu coração, eu vou
remover. Vou curar essas feridas e coloca-lo acima de seus inimigos. Você
vai conquistar e superar os demônios do passado e seu horror não vai mais
inspirar terror.
"Vamos, coloque a sua mão na minha. Venha, você é meu agora. Vamos
juntos sair desta prisão do passado para a gloriosa luz de um novo dia.
Venha".

