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(Anteriormente conhecido como Céu 13)

Comunhão

Querido Pai,

Nunca fui tão grato ao Senhor. Estou tão sobrecarregado de amor por Você que simplesmente
não consigo conter isso. Obrigada! Obrigado por tudo o que tenho. Talvez, do ponto de vista do
mundo, eu não tenha muito, mas, por sua causa, ganhei o mundo.

Senhor, eu te amo mais do que tudo. Amo-te profundamente e medito nas tuas palavras. Suas
palavras na Bíblia cantam para o meu Espírito. A alegria de suas palavras ganha vida para
mim. Eu os conheço ainda mais profundamente porque Você me mostra que está vivo por meio
deles.

A Escritura agora sussurra para mim e Suas Palavras saltam das páginas direto para o meu
coração. Suas palavras são uma lâmpada para iluminar meu caminho. Senhor Jesus, Tu és a
minha luz e sou eternamente grato por ti.

Jesus: “Erin, sobe.”

Ele está me cumprimentando no Portal hoje. Eu corro direto para Seus braços.

Eu: “Eu te amo, Jesus. Agradeço muito por dar vida a mim. Agradeço por fazer da minha vida
algo útil. Eu que agradeço."

Jesus: “Erin, de nada.”

Ele pega minha mão e caminha até a bela árvore com frutas. A temperatura é de cerca de 72
graus. Há uma leve brisa. O sol parece vir de todos os lugares, mas sei que é porque Jesus
está comigo. Sua luz estava brilhando sobre essas frutas brilhantes. Ele pega uma fruta e olha
para mim.

Jesus: “Qual você gostaria hoje; um novo ou um que você já provou antes? "

Ele estava sorrindo e rindo. Ele está sempre em paz. Mesmo quando às vezes o irrito, Ele está
sempre no controle.
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Jesus: “Erin, você não me irrita”.

Eu: Eu estava rindo tanto. “Nossa, Senhor, devo manter todos os meus pensamentos cativos,
pois Você pode ouvir cada um deles.” Ele estava rindo. “Senhor, noto que sempre comenta e
aponta meus erros quando penso mal de você.”

Jesus: “Erin, acima de todas as coisas, Meu amor por você é muito maior do que sua mente
pode compreender. Você só entende o básico. O amor é um conceito muito mais profundo.
Quando você diz que estou irritado com você, você realmente acredita nisso? "

Eu: “Senhor, já te vi zangado. Nas Escrituras, você inverteu as mesas do lado de fora do
Templo. ”

Jesus: “Erin, sim, é verdade, mas por um bom motivo. Eles não andaram comigo e zombaram
de meu pai. Isso se refere aos religiosos; aqueles que estão espiritualmente mortos. Eles levam
outros para longe de Deus, até mesmo quebrando suas próprias leis.

“No entanto, e mais importante, eles nem mesmo estão aderindo às leis que sujeitaram a
outros nas Escrituras. Isso irrita Deus. O que enfurece Meu Pai também me enfurece. Isso
também deve irritá-lo.

“No entanto, isto é diferente. O que você chama de 'irritante' é simplesmente Eu tentando
instilar em você o Meu amor por você. Estou tentando reverter o dano que o inimigo fez aqui
com o seu pensamento.

“Entenda que posso removê-lo em um piscar de olhos, mas prefiro que, ao aprender a Me
amar, você possa aprender a verdade sobre Quem eu sou e o quanto você é amado.”

Eu: “Oh, por favor, perdoe-me, Senhor, por pensar mal de Ti. Posso pensar em inúmeras vezes
em que pensei: 'Oh, certamente agora o Senhor abrirá o terreno e me enviará ao abismo.' ”

Jesus:“ Tudo bem, desta vez eu o repreendo. Você é um filho de Deus, não um deles. Por
favor, não deixe suas palavras serem inúteis. Sua expressão pode ser condenatória por sua
boca. Não se deixe condenar por suas palavras. Esta é uma forma de escravidão. Estas são
correntes que o ferreiro pode forjar para mantê-lo amarrado. ”

Eu: “Sinto muito, Senhor. Eu brinco e falo por Você pensamentos equivocados o tempo todo,
então hoje vou domar minha língua. Por favor, escolha uma fruta para isso! ”

Ele estava rindo e balançando a cabeça. Ele estendeu a mão e pegou uma fruta que parecia
translúcida, como uma uva gigante. Era dourado e eu podia ver pequenas veias e suco nele.
Foi bonito. Ele pegou dois.

Ele se curvou ligeiramente, sabendo que o suco iria derramar, então eu o imitei enquanto Ele
dava uma mordida. Quando nós dois mordemos isso, o suco estourou. Não explodiu
completamente, mas explodiu dentro da minha boca. Foi incrível. Não consigo nem descrever o
sabor. Foi celestial e maravilhoso, como todo suco de fruta aqui na Terra.
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Eu: “Senhor, isso é incrível.”

Jesus: “Agora, essa fruta não saiu como você esperava, certo?”

Eu sim. Certamente parecia que ia explodir e se espatifar. Em vez disso, fez o oposto do que
eu esperava. ”

Jesus: “Lembre-se disso, Erin, este fruto é bom. Leve na boca coisas que sejam boas. Deixe
também as coisas boas, como este fruto, sair da sua boca. O poder de vida e morte está em
sua língua.

“Portanto, fale vida e bênçãos sobre sua vida, seus filhos, seus amigos, sua família e aqueles
que você ama. Palavras são poderosas e remédios com qualidades curativas, entendeu? ”

Eu: “Sim, Senhor. Por favor me ajude aqui. Eu sei que Você está me preparando para algo,
mas, realmente, todos nós. Por favor, mostre-me mais de Ti para que eu nunca duvide e eu
apenas Te veja e te siga. Eu só quero fazer a Tua Vontade na minha vida. ”

Jesus: “Isso é bom. Parte de fazer a Minha Vontade começa primeiro com a compreensão de
Quem Eu sou e não me deturpando. ”

Eu: “Eu fiz isso, Senhor?”

Jesus: “Não, mas, em seus pensamentos, você fica pensando o tempo todo se estou zangado
com você ou te castigo por isso ou aquilo. Você não me conhece agora? ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor ...” De repente, fiquei muito tímido e quieto. “... mas passar por essas
provações, essa 'escória de câncer', assim como todas as coisas em minha vida, todas as
provações ruins têm padrões.

“Eu sou continuamente espancado. O inimigo tem permissão. Agora, me perdoe por isso, mas
vou continuar minha nova compreensão do Teu amor por mim aqui ... ”

Jesus:“ Vá em frente, Erin, diga; fora com isso."

Eu: “Encontro-me contigo nos lugares celestiais. Eu comungo com Você todos os dias. Todos
os meus pensamentos estão constantemente em você. Você me chamou de amigo. Você me
disse que sou amada pelo Rei e que tenho valor e que sou filha do Rei, Deus, meu Deus Que é
dono do gado em mil colinas.

“Você me disse que me ama, mas por quê? Por que mais coisas e todas as provações? Já
falamos sobre isso antes, mas, em algum momento, quando terei uma prorrogação? Devo
terminar esta corrida forte e ser feliz no sofrimento. Devo poder confiar totalmente em Você,
certo? ”
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Jesus: “Oh, isso é muito 'Eu sou para uma filhinha do Rei.” Ele estava sorrindo. "Vem segurar a
minha mão."

Instantaneamente, estamos no caminho que atravessa o Arboreto de Deus, o Jardim das
Árvores. Fiquei ali atordoado, pois tudo aconteceu tão rapidamente.

Eu: “Veja, Senhor, Você pode fazer isso em um instante. Você poderia me curar, mudar minha
vida e me abençoar em um instante. Você poderia até mesmo fazer todos os israelitas segui-lo
e reconhecê-lo em um instante também ... se você quisesse. ”

Jesus: “Erin, você tem muito a dizer hoje.” Ele estava sorrindo. “Estou feliz que você tenha
tirado isso de seus ombros. Você se sente melhor?"

Eu: “Na verdade não, Senhor, porque não tinha respostas para as minhas perguntas.”

Jesus: “Erin, para ter um relacionamento íntimo Comigo, você deve ser honesta, não retendo
nada por medo de que eu permita que a fornalha do ferreiro seja ligada em um nível mais alto.
O que você disse sobre Mim também é a escória que está em sua mente a meu respeito.

“Eu sou um mistério porque Meus caminhos são superiores aos seus e Meus pensamentos são
superiores. Você não me entende agora? Você não conhece o seu amor e o seu valor agora?
Eu estou contigo sempre.

“Eu não vou parar de vir atrás de você porque eu te amo. Quero que você venha a Mim com
tudo isso. Você deve vir a Mim com o que é bom e o que é ruim para que Eu possa ajudá-lo.
Você deve se lembrar de abandonar todos os seus fardos, até mesmo aquelas coisas que você
está segurando contra mim.

“Agora, por que eu trouxe você aqui? Hmm, oh, isso mesmo ... Eu chamei você, Erin, você e
seus amigos estão aqui Comigo. Qualquer pessoa pode vir até mim se quiser me conhecer
mais, mas prefere não o fazer. Esta é a escolha deles.

“Eles podem acreditar em Mim do jeito que estou verdadeiramente na Palavra ou podem ler
partes e formular sua própria opinião sobre Mim. No entanto, não posso chamá-los de amigos,
porque eles não correm atrás de Mim e passam muito tempo me conhecendo. Você, Erin, pediu
para me conhecer e correu atrás de mim. ”

Eu: “Senhor, eu te espreitei, recitei as tuas promessas nas Escrituras diariamente. Eu também
chorei, reclamei e me tornei exigente com Você. ”

Jesus: Rindo. "Sim, você fez. Então, finalmente, você desistiu, lembra? "

Eu: “Sim, finalmente disse algo como: 'Acho que não sou digno de ouvir de Você, então tentarei
ouvir Sua voz em meu silêncio. Você não pode dizer nada e pode até me deixar surdo, mas eu
ainda vou te amar. '”
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Jesus:“ Seu coração estava pronto para aprender. Você finalmente estava preparado para
ouvir. Este foi o seu 'Momento de Trabalho'. Erin, isso foi há um ano, lembra? "

Eu: “Senhor, tens razão; já faz um ano. ”

Jesus: “Agora olhe para trás; você vê? Você vê o que eu fiz? Você vê como você foi chamado
de sua caverna no deserto? Você me viu alimentando você com uma colher? "

Eu: Eu estava chorando. “Senhor, por favor, me perdoe. Se for Tua vontade de me testar mais,
e já que me rendi a Ti, quem sou eu para questionar o Senhor, Jesus, Meu Deus no Trono, o
Rei, mesmo?

“Certamente sou digno de mais algumas provações. Eu certamente posso passar por isso.
Você é minha torre forte. Você é minha fortaleza. Você é meu abrigo. Você é meu escudo. Você
é meu broquel. Eu te amo muito. Quem sou eu para questionar meu Senhor? "

Imediatamente me ajoelhei em um lindo caminho de tijolos dourados no Jardim de Deus.
Coloquei meu rosto bem sobre Seus pés e minhas mãos em Suas sandálias. Eu chorei lá.
Percebi que minhas lágrimas estavam deixando Seus pés molhados, então, com meus longos
cabelos dourados, comecei a enxugá-los.

Minhas lágrimas não pareciam manchar Suas sandálias de couro. Enquanto meu cabelo
enxugava as lágrimas, eu via uma pequena faísca elétrica em meu cabelo a cada golpe. Seus
pés eram os mais bonitos que eu já tinha visto. Eles são de uma cor de bronze dourado, como
a pele dele.

Sua pele não é branca, mas de uma bela cor de bronze dourado. Seus dedos do pé são
completamente perfeitos. Suas unhas pareciam pérolas de bronze e eram difíceis de descrever.
Eu coloquei minha bochecha neles e meus olhos olharam de volta para o caminho em direção
ao enorme Conservatório de Cristal de vidro. Eu senti Suas mãos me puxarem para cima. Ele
estava sorrindo e olhando diretamente para mim.

Jesus: “Erin, esperava que você pegasse um frasco de perfume, mas suas lágrimas são ainda
melhores. Obrigada."

Eu: “Senhor, és tão perfeito. Seus caminhos são perfeitos. Quem sou eu para te questionar?
Por favor, me perdoe. ”

Jesus: “Erin, você está perdoada. Agora, você está pronto para ver um pouco mais do Jardim?
”

Eu: “Oh, sim, por favor.”

Ele pega minha mão e começamos a trilhar o caminho. Havia paralelepípedos dourados com
nomes gravados neles. Estávamos caminhando para o norte em relação ao conservatório. O
caminho à frente estava cheio de árvores.
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Esta primeira área do caminho continha grandes carvalhos, ou algo como carvalhos. Essas
árvores alinhavam o caminho perfeitamente e formavam um belo arco com dossel sobre o
caminho. O solo estava exuberante com grama verde e algumas flores.

O ar estava perfumado. Esse caminho era de tirar o fôlego. Fiquei tão fascinado com tudo o
que observava ao longo desse lindo caminho que nem percebi que tínhamos passado algum
tempo sem falar.

Eu: “Senhor, você passa muito tempo aqui?”

Jesus: “Sim, este jardim traz paz; ver. Erin, conte-me sobre a árvore mais linda que você já viu.
”

Eu: “Senhor, na verdade são tantos. Eu amo choupos. Eu amo o baú branco. Eles mantêm a
beleza mesmo no inverno. Como aquaristas, eles criam um grande drama em todas as
estações. Eu também adoro pinheiros, embora os bordos também sejam incríveis. As folhas
dos bordos têm as cores mais incríveis no outono. ”

Jesus: “Você tem lembranças de uma árvore?”

Eu: Eu estava pensando no passado. “Tenho duas memórias de árvore, mas talvez haja mais.”

Jesus: “Explique o primeiro e fale-me sobre isso.”

Eu: “Eu tinha cinco anos e meu irmão três. Morávamos em Reno, Nevada, na Bell Street.
Tínhamos um quintal enorme. Morávamos em uma casa muito pequena e branca. Havia uma
macieira que eu escalaria. Meu irmão não conseguia subir, mas eu sim.

“Se pudéssemos subir o suficiente, eu poderia conseguir uma maçã. Meu irmão e eu passamos
muito tempo no quintal. Não nos foi permitido entrar na casa; às vezes por horas. Até
cochilávamos embaixo da árvore, mas sempre ficávamos no quintal. ”

Eu fiquei quieto. Esta não era uma memória tão feliz. Aconteceram coisas naquela casa.

Jesus: “Posso dizer que você está preocupado”.

Eu: “Disseram-me que não poderia ter uma memória antes dos nove anos. Porém, Senhor, eu
me lembro muito. É muito doloroso. ”

Jesus: “Erin, você e seu irmão foram protegidos divinamente. Você até caiu daquela árvore e
os anjos o ajudaram todas as vezes. ”

Eu: “Sim, lembro-me. O chão estava duro. Quando eu caí, ninguém ouviu. Meu irmão sabia,
mas ninguém sabia. Eu até me lancei daquela árvore de propósito, mas ninguém veio. ” Uma
lágrima rolou pela minha bochecha enquanto eu pensava nessas memórias.
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Jesus: “Há mais e eu sei de tudo. Este foi um momento difícil para você. O inimigo estava
rugindo com força total aqui. ”

Eu: “Sim, meu pai verdadeiro foi embora e nunca mais voltou.”

Jesus: “Erin, tudo bem. Você estava sob a proteção de Deus desde o ventre e mesmo antes.
Aqui ... ”Ele acenou com o braço“ ... a macieira de Erin. ”

Então, bem diante de mim, apareceu esta árvore familiar da minha infância, mesmo com seu
tronco retorcido. No entanto, aqui no céu, ele agora estava lindamente feito; exuberante e
perfeito. O baú tinha detalhes prateados. Saí do caminho e fui direto para aquela árvore. Eu
não via esta árvore há 44 anos, mas aqui estava.

Imediatamente, comecei a escalá-lo. Para cada um dos meus passos na árvore, meus pés
sabiam por si próprios onde se posicionar. A árvore parecia tão pequena comparada a quando
eu era pequena.

Sentei-me e coloquei minha bochecha no grande galho de tronco. Eu encostei o ouvido nele,
pois acreditava, quando criança, que podia ouvir a árvore falando. Coloquei meu ouvido sobre
a parte em que me encostei quando criança. Eu pensei ter ouvido o sussurro da árvore e dizer
algo para mim.

Eu: “Senhor, eu ouvi algo?”

Jesus: “Ouça com atenção”.

Eu ouvi a árvore. Ele me disse que estava feliz por ter voltado a escalar. Dizia que sentia minha
falta e do meu irmão, mas estava feliz por ter vindo para casa. Comecei a chorar abertamente.
Enquanto escrevo, estou chorando abertamente. Eu sentei lá por um tempo e escutei aquela
árvore.

Jesus: “Erin, você está bem?”

Eu: “Não, Senhor, fico triste. Estou muito feliz por estar aqui e ver esta árvore, mas minha
infância não foi alegre. Minha dor é profunda. Anos depois, passamos por esta casa e a árvore
foi cortada. Obrigado por trazer isso aqui. Eu não tinha ideia de que gostava tanto desta árvore.
”

Jesus: “Há muito para ver. Não pense no que aconteceu uma vez. Lembre-se de onde você e
até mesmo esta árvore residem. Isso é bom. Erin, um dia você poderá trazer seus filhos aqui, e
até mesmo seu irmão, para ver a macieira perfeita e certamente viva. Agora ouça mais uma
vez. Então eu tenho mais para compartilhar. ”

Coloquei minha orelha de volta no tronco e a árvore me disse que adorou minha risada. Dizia
que estava muito feliz em me ver e que tenho os mesmos anjos comigo hoje, como quando eu
tinha cinco e sete anos. Dizia: “Erin, por favor, tire uma maçã dos meus galhos”.
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Eu estava chorando como um bebê. Eu estendi a mão e peguei uma linda maçã vermelha,
completamente perfeita. Dei um beijo no baú e desci. Havia um lindo brilho dourado na árvore e
ao redor dela. Eu estava tão feliz por estar aqui. Eu disse à árvore que, um dia, voltaria.

Os galhos pareciam ondular. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Abaixei-me e dei uma
mordida na maçã. A maçã estava perfeita; completamente aperfeiçoado. Corri de volta para
Jesus para que ele pudesse provar isso. Ele deu uma mordida e estava sorrindo.

Eu: “É bom, certo?”

Jesus: “Sim, Erin, um fruto muito bom. Eu sei que frutas com memórias ruins não têm o melhor
sabor, mas eu oro agora para que, quando você der uma mordida, não sejam mais frutas
amargas e memórias amargas. ”

Eu: “Senhor, isso foi difícil porque percebi que meus pais talvez nunca estivessem aqui. Eu me
senti órfã durante grande parte da minha infância, mas, porque minha mãe era uma e foi
adotada, ela passou por coisas muito piores, então ela não sabia como ser mãe. ”

Jesus: “Erin, por favor, não dê desculpas. Liberte seus pais para Mim. Isso é tudo que você
pode fazer. Deixe-me levar esse fardo. Lembro-me de tudo. Cada fio de cabelo da sua cabeça
é contado. Isso significa cada memória também. O Jardim também é um lugar de cura e novo
crescimento. ”

Nesse momento, uma brisa quente, como o verão, começou a soprar. As árvores e vegetação
eram tão exuberantes.

Eu: “Senhor, aqui está tudo. É tão bonito."

Eu vi borboletas de todas as cores. Eu vi dragon flies, lady bugs e alguns outros besouros
coloridos em tons de arco-íris. Alguns tinham conchas douradas e pareciam joias. Eles faziam
um zumbido, como música.

Jesus: “Olha, Erin.”

Ele então falou a palavra 'Noite' e as árvores foram instantaneamente iluminadas. Havia
vaga-lumes e lindas folhas iluminadas de todas as cores. Os grilos cantaram e ouvi o canto dos
pássaros. Eu ouvi um coro de anjos.

Comecei a chorar, pois era a cena mais linda que já tinha visto. Enquanto caminhávamos, vi
ciprestes com musgo espanhol que formavam lanternas verdes de luz. Eu vi tudo adorar Jesus.
Era tudo tão vivo em cores e formas, sons e cheiros. Estou arruinado para o comum.

Jesus então falou a palavra “Manhã” e então, de repente, estava fresco e o céu estava
amanhecendo. O orvalho na grama era de prata cintilante e opala. Os cheiros eram incríveis.
Era um perfume que não podia ser capturado em uma garrafa.
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Eu: “Oh, Senhor, Tu falas e tudo te obedece. Os galhos dessas árvores se curvam em sua
direção enquanto você caminha. Todos eles se curvam e Te adoram. Isto é incrível. Certamente
é como o Jardim do Éden. ”

Jesus: “Na verdade, está bem melhor. Deus adicionou espécies e aperfeiçoou coisas aqui. Não
há necessidade de cobras ou objetos estranhos. Não há 'tentações' no céu. Isto é perfeito."

Eu poderia dizer que Ele parecia muito contente neste Jardim e com ele.

Eu: “Senhor, Seu rosto se ilumina quando Você anda aqui. Você realmente ama isso aqui. ”

Jesus: “Sim, suponho que sim.” Ele estava sorrindo. “Erin, eu amo caminhar com você aqui. É
divertido ver que você tem alegria em caminhar por este caminho. ”

Eu: “Senhor, este é de longe o caminho mais fácil que já percorri. Eu não estou sozinho. Você
está aqui comigo. Eu sou tão abençoado."

Jesus: “Agora, qual é a sua estação favorita?”

Eu: “Oh, eu adoro a primavera, mas o outono é tão lindo.”

Jesus: “Cai.”

Então, bem diante dos meus olhos, estavam todas as cores de árvores decíduas. Eu vi bordo,
bétula, carvalho, olmo, álamo, noz, noz-pecã, amêndoa, cereja e maçã. Cada um tinha uma cor
diferente. Senti o cheiro de eucalipto ao fundo. Foi fantástico.

O céu tornou-se um outono "nítido"; azul e cristalino. Havia um leve frescor no ar, mas era
perfeito. Esquilos corriam para pegar nozes e nozes. Eles perseguiram um ao outro e rolaram.
Também vi esquilos voadores e ouvi pássaros cantando.

Havia um rio que corria próximo ao caminho que percorríamos. Eu sabia que era o Rio da Vida.
Caminhamos até ele e Jesus colocou as mãos em concha e tomou um gole. Eu fiz também. As
pedras no fundo do leito do rio eram todos os tipos de joias. Foi de tirar o fôlego.

Eu vi uma grande truta arco-íris no rio cristalino e comecei a chorar. Jesus apontou para a
frente e havia um lindo lago para o qual o rio desaguava. Enquanto caminhávamos,
esporadicamente, eu começava a chorar.

Jesus: “Você gosta daqui, Erin?”

Eu: “Oh, Senhor, é o paraíso. Estou perto de Você aqui e tão abençoado pela Sua presença.
Eu nunca quero ir embora. Eu nunca andei com Você assim. Estou tão maravilhado com você.
Eu te amo, Senhor."

Jesus: Ele sorria. “Erin, você tem caminhado Comigo por muitos anos. Eu estive aqui ao seu
lado, mas Você simplesmente não reconheceu que eu estava lá. ”
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Eu: “Perdoe-me por não ter visto Você como Você realmente é incrível. Não há ninguém como
Você, Senhor. Quem é você para comandar a luz e as estações? Você é o Deus de milagres
impossíveis. ” Comecei a chorar.

Jesus: Ele estendeu a mão para me abraçar. “Em breve, você estará aqui e podemos ter
comunhão aqui diariamente. Nós podemos falar."

Eu: “Senhor, isso será glorioso. Posso estar lutando na Terra e ser pobre lá, mas, aqui, sou rico
e certamente estarei na presença de tal rei. Senhor, eu não trocaria uma tentativa se isso
significasse que eu estaria em comunhão diretamente contigo. Eu sou abençoado por ter Você
comigo. Eu te amo mais e mais a cada dia."

Jesus: “Todas as coisas acontecem a seu tempo. Há um propósito para tudo que você está
experimentando. A cada nova temporada vem outra; um desaparece e outro começa. Depois
do outono, vem o inverno; uma hora de dormir, não de morte. Eu vou te mostrar."

Imediatamente, a neve começou a cair. Os flocos de neve eram enormes; cerca de cinco
centímetros de diâmetro e cada um com um design exclusivo. Cada um brilhava como cristais e
vidro cortado. Eles foram absolutamente incríveis.

Cada galho de cada árvore estava coberto de neve, mas cada árvore iluminava uma cor
diferente, de modo que a neve nos galhos ficava daquela cor. O caminho em que estávamos
nunca foi coberto de neve, então os tijolos dos santos ainda podiam ser lidos.

Foi engraçado, pois nada se interpôs entre Jesus e Seus pés naquele caminho dos santos. Ele
sempre podia ver os nomes gravados ali. Percebi que isso também significava que nada
poderia se interpor entre Cristo e Seu amor por nós; absolutamente nada.

Jesus: “O que você acha?”

Eu: “Oh, Senhor, estou tão feliz que há estações no céu. Achei que o Jardim do Éden mantinha
uma temperatura, era regado com neblina e tinha uma cobertura de nuvens para mantê-lo
exuberante? ”

Jesus: “Sim, você está falando do Gênesis. Você está voltando ao início. Isso também é bom.
Você encontrará os mesmos exemplos que no Céu, só que não haverá testes, tentações ou
pecados. Agora você passou pelas provações e permanecerá no caminho.

“Quando você finalmente chegar, ficará tão feliz de estar aqui que simplesmente não ousaria,
ou mesmo pensaria em, desafiar as instruções. Não haverá necessidade nem mesmo de
pensar dessa forma. Você terá muita alegria.

“Aqueles que chegaram e não esperavam estar aqui ficarão maravilhados. Haverá muito o que
fazer e um processo diferente, mas nem todos serão convidados aqui. Agora, você está pronto
para a primavera? ”
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Eu: “Ah, sim, por favor.”

Eu estava pulando para cima e para baixo. A neve derreteu e havia flores por toda parte. Foi
tão bonito. Havia dogwood, magnólias, figos, azeitonas, gardênias e flores de cerejeira; muito,
foi incrível.

Estávamos agora no lago e havia bebês por toda parte. Os pássaros bebês cantavam. Coelhos
e coelhos estavam pulando. Nenhum dos animais ou pássaros teve medo de ser comido.

Havia patinhos no lago, assim como outros bichinhos. Todos pareciam estar cantando. Foi tão
engraçado. Eles fizeram pequenos sons e formaram um coro cantante.

Mais à frente, ouvi música. Eu vi o conservatório e ouvi a sinfonia dos órfãos tocando.

Eu: “Senhor, fechamos o círculo? Como isso é possível?" Ele estava sorrindo com o que eu
disse. "Oh, claro que é possível."

Jesus: “Sim, Erin, você passará por mais algumas temporadas, e até um ciclo completo, mas
não voltará pelo mesmo caminho por onde veio. Ao chegar aqui, você será transformado. É um
tempo distante. ”

Eu: “Perdoe-me, Senhor. Você me trouxe através de cada temporada. Você está a um ano de
vir? "

Jesus: “Disseram-te que procuras sinais quando o verão se aproxima. Você viu sinais? ”

Eu sim; a cada ano, mais e mais. ”

Jesus: “O que te mostrei hoje? Dê-me o pedido. ”

Eu: “Você começou com o verão, depois o outono, depois o inverno e depois a primavera.”

Jesus: “Tudo bem, mas também mostrei a tarde e o amanhecer.”

Eu: “É um mistério demais. Eu não faço ideia."

Jesus: “Na Terra, o verão já passou?”

Eu: “Depende de onde você mora, mas, sim, para nós, mudou e a queda é agora.”

Jesus: “Então, talvez este não seja o padrão das estações. Talvez seja para outra hora. ”

Eu: “Senhor, por favor, seja mais claro.”

Jesus: “Erin, já disse que você vai saber. Você viu acontecerem os eventos que devem ocorrer
primeiro? ”
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Eu: “Não, eles não”.

Jesus: “Então talvez este seja o seu sinal de paciência. Quer continuar sua jornada Comigo? ”

Eu: “Oh sim, claro. Eu só gostaria de alguma ajuda com isso. ”

Jesus: “Erin, quando chegar a hora, você saberá e não terá dúvidas. Suas orações e
especulações não produzirão as ações de meu pai. Essas ações vêm no devido tempo e
processo. Por favor, seja paciente.

“As coisas não serão como o esperado, mas isso também é bom. Por favor, alegre-se e fique
em paz. Essas palavras são puras; purificado sete vezes, como prata experimentada em uma
fornalha na Terra.

“Erin, certamente a bondade e a bondade amorosa irão persegui-la e lembrar que você mora
aqui. Você é amado. Os segredos do Senhor estão com aqueles que Me reverenciam (Salmos
103), entendeu? Erin, ande na verdade e permaneça no caminho.”

Eu: “Senhor, quando eu leio Salmos agora, depois do que Tu me mostraste, eu choro. Salmos
103 e 139 me colocam de joelhos. ”

Jesus: “Erin, enquanto você está lendo, lembre-se dos Salmos 23 e 45. Não se esqueça.
Agora, sinta-se encorajado. Tudo virá no tempo devido; não antes nem depois, mas na hora
certa. Não tente declarar datas ou proclamá-las.

“No entanto, fique atento e especule, pois isso é bom e o mantém alerta. Você saberá com
antecedência da Minha vinda. Enquanto isso, viva.

“Se eu for na próxima temporada, ou na temporada seguinte, o que isso importa? Prepare sua
casa. Preparem seus corações para receber o que é bom. Um Pai sempre dá bons presentes
para Seus filhos.”

Eu ainda poderia dizer que Ele tinha muito mais para me mostrar aqui, e em breve ...

O sonho acabou.
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