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A bênção do Espírito Santo e do nosso precioso Jesus esteja com todos nós, moradores do 

coração. Senhor, eu oro para que você venha encorajar e fortalecer cada alma que ouve esta 

mensagem. Oh, Jesus, Tu és fiel e nunca vai nos dar mais do que possamos lidar com sua 

presença viva dentro de nós. Como vocês estão bem cientes queridos moradores do coração 

... sempre que o Espírito Santo revela um furo na oração de amarração, eu sou rápida para 

fazer revisões. E há uma coisa que eu queria chamar a sua atenção porque o Senhor continua 

a sublinhar cada vez que eu uso a Oração de amarração de demônios. 

Então, eu vou compartilhar com vocês hoje. 

Assim como um animal que tenha sido isolado de cada bactéria não adquire um forte sistema 

imunológico, assim é com a gente. Se o Senhor remover todos as nossas provações  e 

ataques dos mal, nos tornaríamos marshmallows espirituais. Mas louvado seja Deus, Ele está 

continuamente a nos exercitar  para sermos usados  na guerra e fazer-nos fortes contra todos 

os adversários. 

Conforme eu estava falando estas palavras, eu tive uma visão de um soldado, um grande 

soldado romano com os músculos salientes de seus braços e suas pernas. Não só ele era hábil 

com a espada, mas ele era muito forte, muito poderoso. E é isso que eu acredito que o Senhor 

está fazendo quando Ele permite que passemos provações. Uma das coisas que eu gostaria 

de mencionar aqui, é que quando você está sob ataque e os demônios são intensos sobre seu 

dia com você, você pode oferecer todos os sofrimentos desses ataques e os seus 

inconvenientes para a salvação de uma alma que está à beira do inferno, que está quase 

pronta para cair no abismo. E ao fazer isso, você vai frustrar enormemente eles (os demônios), 

porque eles vão raciocinar: "Bem, quanto mais eu atormentá-lo, mais ele oferece sua dor a 

Deus para a salvação de uma alma. E quanto menos eu tormento ele, mais problemas para eu 

entrar porque eu não estou fazendo o meu trabalho ". Então, eles realmente serão jogados em 

confusão ... 

Muitas vezes me perguntei por que o Senhor  nos colocou em Taos, mas é bem conhecido 

entre a comunidade ocultista que as montanhas de Taos estão perdendo apenas para o  

imalaia em fazer sacrifícios espirituais para os principados e potestades do ar. Logo tornou-se 

evidente para mim que, se sob a direção do Senhor, nós poderíamos sobreviver e prosperar 

aqui, nós poderíamos sobreviver e prosperar em qualquer lugar. 

Carol e eu e os outros de vocês continuamos a ser testados e provados além de seus limites 

atuais. Parece que não há fim para as tristezas e dores que sofremos nesta vida, embora para 

a maioria de nós não é nada como aqueles em campos de refugiados fugindo de regimes 

impiedosos. 

Mas ainda assim, como países de primeiro mundo que estão sofrendo as nossas próprias 

aflições e provações. 

Com cada dia que passa temos uma escolha a fazer: ou reclamamos  ou vamos a Deus por 

mais forças para suportar. E acredite em mim, eu não estou dizendo em nenhum minuto que 

eu não reclamo! 



Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. 

Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. 

Salmos 108:12,13 

Eu sou a pior covarde entre vós todos, por isso, fiquem à vontade! Eu sou realmente a pior 

covarde de todos vocês. Então, eu sei em primeira mão tudo sobre reclamação de dor e medo. 

No entanto, a cada dia Ele me dá a graça de viver através disso e oferecer a ele um fracasso 

mais doloroso no meu corpo, ou a perda de outro querido animal para nossos corações. 

Apenas dois dias atrás, nós tivemos que dizer adeus a nossa cachorrinha Abbey que tinha 

cerca de 14 anos, ela perseguiu uma mula e foi chutada na cabeça. Nós cuidamos dela e 

medicamos por quase um ano, e ainda seus ferimentos iriam curar e voltar até que era óbvio 

que ela tinha terminado seu turno de serviço aqui na Terra e que merecia sua recompensa. 

Dizer adeus é tão difícil. 

Mas algum dia seremos capazes de dizer: "Ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está 

o teu aguilhão "1 Coríntios 15:55. Uma nota interessante ? 555-5 indica as chagas de Cristo e 

do Seu sofrimento. Sempre que vejo 555 em um relógio é como se fosse um tipo de aviso, por 

assim dizer. 

De qualquer forma, estamos ansiosos para o comitê de cumprimento quando finalmente 

seremos levados para cima e para fora daqui porque todos os nossos animais de estimação 

estão indo para estar lá. 

O que exatamente o Senhor está fazendo? Eu aprendi em duas décadas de experiência, que o 

sangue dos mártires é realmente a semente da igreja, tanto de uma forma óbvia como as 

decapitações na Síria e de uma forma menos óbvia, a morte de um querido animal de 

estimação, e até mesmo uma doença prolongada que não vai ceder à oração. ( By the way, 

que é a expressão: "o sangue dos mártires é realmente a semente da igreja" veio de Tertuliano, 

no segundo século, ele era um pai da igreja.) 

Eu reconheci essas coisas acontecendo em cada um desses eventos, uma oferta de jejum do 

que nos é caro para a difusão do Reino de Deus, um reforço na resistência e resolver a aceitar 

o que o Senhor permite em nossas vidas, aprendendo o desapego ... que em última análise, a 

única coisa que não podemos viver sem é Ele... e, finalmente, o Senhor não permite que 

algumas coisas aconteçam como parte de uma disciplina necessária para a nossa santificação. 

Pelo jeito que eu fui cutucada mais de três vezes para informá-los sobre o livro O abandono à 

Divina Providência escrito por Jean Pierre de Caussade, dá-nos um olhar profundo no 

pensamento e funcionamento de Deus durante os ensaios. É um clássico espiritual muito bom 

como A Imitação de Cristo. E ele me ajudou como nenhum outro livro a aceitar com docilidade 

os caminhos de Deus em minha vida e abandonar a bolsa da minha própria opinião, inclinando-

me sobre a sabedoria do Senhor sobre o meu raciocínio humano raso. Muito bom o livro. 

Mas voltando à disciplina como um dos elementos nas provações, Porque o Senhor corrige o 

que ama, E açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6 Paulo certamente sabia tudo 

sobre esses flagelos e permitidos sofrimentos. Ele sofreu tanto... 

Então, meu ponto aqui é que, enquanto eu gostaria de escrever uma oração para cobrir todas 

as eventualidades, cada demônio, cada situação, isso simplesmente não é possível. Se 

fôssemos parar de ter ataques, nos tornaríamos ainda mais fracos espirituais. Assim, enquanto 

podemos orar contra eles, eventualmente, temos de aceitar a Divina Providência, quando o 

Senhor permite que eles ajam, apesar da nossa vigilância e orações. Ele está construindo 

músculo espiritual, pessoal. O desapego dos prazeres terrenos, incluindo a aprovação de seus 

entes queridos, e sofrimentos físicos, espinhos em nossa carne. 
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E indo um pouco mais longe ... muitos moradores do coração no nosso canal se queixaram de 

que não importa quão duro eles tentam, eles não podem livrar-se do hábito de fumar, ou ceder 

à tentação sexual, ou avareza, ou qualquer outra falha que nos assola, muito como um espinho 

na carne. E aqui Paulo explica-nos por meio de seu exemplo, exatamente o que está 

acontecendo: 

"Por causa da suprema grandeza das revelações, por este motivo, para me impedir de exaltar 

a mim mesmo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me 

atormentar e para me impedir de exaltar a mim mesmo! " 

Uau! Que visão! 

Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 

Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na 

fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o 

poder de Cristo repouse em mim. 

2 Coríntios 12:8,9 

Então, Paulo possui sobre o poder de Deus trabalhando através dele, mas a razão principal era 

mantê-lo humilde. Toda vez que eu deixar de lutar contra algum tipo de tentação, o remorso me 

segue em seus saltos e estou novamente humilhada. Então, se o Senhor não está dando-lhe o 

poder de superar as tentações, olhe para o orgulho , olhe para sobre julgar os outros, olhe para 

a falta de compaixão e misericórdia. É onde eu encontro minhas fraquezas e, em seguida, eu 

entendo bem, o Senhor está me humilhando. Assim que eu obter domínio sobre mim mesma ... 

As tentações cessam. Não é incrível ?? 

Sendo assim, Senhor, você tem algo a acrescentar? 

Ele começou: "Através e durante todas estas tentações meus queridos, eu estou segurando 

sua mão, avisando que estou ali de pé ao seu lado direito até que você escolha ao pecado... 

então devo dolorosamente dirigir o meu olhar para longe. Oh, como o pecado é grave para mim 

e embora eu ainda permita que você tropece e caia, e recuso a você a graça da sustentação 

para superar a si mesmo, se não fosse absolutamente necessário para o seu bem maior no 

final, eu não o permitiria. 

"A solução é sempre para você se apressar para mim, cair de joelhos e implorar para as graças 

de superar provações e manter-se livre de ofender-me. Quando o seu motivo se torna" não 

ofender a Mim 'você está no caminho da santidade. A única outra coisa restante deixada para 

você fazer é se  humilhar abaixo de todos os outros, ver as suas virtudes em comparação com 

seus fracassos e saber, sem sombra de dúvida que você é o mais pequeno, mais fraco e a 

alma mais facilmente comprometida que você já conheceu. Ficando nesta posição você se 

mantém muito próximo ao fundo do poço, totalmente dependente de mim ... E você é muito 

menos provável para o pecado. 

"Estes são os momentos em que a humildade tem sido abandonada e esses também são 

momentos em que é mais necessária. Sempre reacenda sua consciência de que você é 

positivamente um zero na virtude sem a minha graça. Apoiando-se em mim dessa maneira, vai 

sustentá-lo para quando aqueles que encontram-se em esperar para finalmente atacar com 

uma tentação enorme e resmas de desculpas a respeito do porque você deve fazê-lo, e se 

você deve ter a sorte de ter muitas, muitas vitórias devido a minha graça, o inimigo vai 

invariavelmente levar você a uma armadilha com grande delicadeza e premeditação. Nesse 

ponto, se você não ficar em guarda, é quase tarde demais. Sempre, olhe muito à frente nas 

potenciais consequências antes de avançar. 
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"O adversário não é só como um leão que ruge de emboscada, ele é um caçador inteligente e 

sabe apenas onde definir as armadilhas e exatamente que tipo de isca para usar. Ele também 

tem relógios para uma sequência de eventos que o torna mais do que normalmente vulneráveis 

a suas sugestões. Durante os tempos de perda e julgamento você se torna enfraquecido e 

buscando consolo. Isto, também, é um momento de grande vulnerabilidade. Embora nesses 

momentos você esteja ainda mais seguro do que depois de uma grande vitória, porque então 

você está se sentindo derrotado. Quando você está se sentindo derrotado você está em 

guarda. 

"Eu dei-lhe estas instruções, Minha Encantadora Noiva, porque você está tão perto do tempo 

de suas núpcias e eu quero que você mantenha sua integridade para aquele momento final. 

Saiba que o seu maior inimigo é a sua vontade própria e sua maior proteção é a humildade, 

que sempre se inclina para a obediência. 

"Agora que você sabe essas coisas, você será feliz se você fazê-las. Meu amor está para 

sempre com vocês, queridos." 

 

Tradução: Daiana Pinheiro. 

 


