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(Anteriormente conhecido como Céu 44)

Comunhão

Senhor, hoje Te louvo pela Tua divina bondade. Obrigado por enviar Jesus para nos salvar, por
se levantar e limpar o desespero do rosto de Seus seguidores e pelo presente perfeito de
Jesus dado a nós por Deus. Aceito Você como o maior presente que já recebi.

Você é nosso noivo e nós somos sua noiva. Obrigado por este namoro divino de vida, pois meu
coração agora está mudado para sempre. Senhor, Você me salvou das mandíbulas da morte e
fez meus pés para que eu pudesse escalar uma parede. Quando precisei da Sua ajuda, Você
estava bem acima de mim e pronto para segurar minha mão direita.

Obrigado, Senhor, porque és bom e a tua misericórdia dura para todo o sempre. Deus, por
favor, esteja comigo e encontre favor. Embora meus pés freqüentemente andem em areias
movediças, Você me coloca na rocha sólida e assim estarei lá. Quando minha cabeça cai e eu
continuo a olhar para baixo, Você levanta meu queixo e olha nos meus olhos.

Eu me vejo refletido em Seus olhos e vejo um mistério além deste lugar. Seus olhos refletem
um amor por mim que eu nunca conheci antes. Na verdade, seu amor é tão profundo que todos
desejariam se soubessem disso. Seu amor está lá desde o início dos tempos e eu gostaria de
ter conhecido apenas antes.

Se eu soubesse antes, provavelmente ainda não teria acreditado. Agora que estou mais velho
e quase toda a minha juventude se foi, agora desejo correr com Você. Agora quero participar
da corrida e escalar as paredes. Certa vez, pulei da cama todos os dias sem nenhuma dor nos
ossos, mas agora, quando quero correr para Você, devo me mover devagar.

Oh, Senhor, se eu apenas te conhecesse assim há apenas vinte anos, onde estaria agora?
Agora estou velho e cheio de anos e imaginar que Tu me desejas não menos como noiva é
difícil de compreender. Aqui estou eu, como Sarah em seus anos mais velhos, mas no céu eu
tenho jovens como Esther.

Senhor, por favor, dê vida aos meus velhos ossos secos. Posso ouvir os sons do Shofar e
imaginar o que vi no vale enquanto Você reunia Seu vasto exército daqueles que O
encontraram. Bem, na verdade, aqueles que você escolheu e buscou desde o início.
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Oh, que dia alegre e glorioso quando Você vier para o Seu povo. Obrigado, Jesus, por tudo o
que fizeste e pelo teu amor divino.

Jesus: “Erin, sobe.”

Hoje eu entrei em uma área do céu que não tinha visto. Era muito alto, quase como uma
montanha alpina. Havia lindos lagos por toda parte e a cor da água era a de uma costa tropical.
A água era verde-mar, mas cristalina.

O céu estava completamente azul e era de um azul profundo como o azul cerúleo. As
montanhas alpinas tinham picos nevados. Percebi que estava em algum tipo de veículo,
embora não tenha certeza de como descrever um trem sem trilhos. Este 'trem' tinha apenas um
carro e eu estava nele e íamos entrando e saindo da área enquanto olhava para os Lares.

Eu vi animais e belas coníferas, bem como cedros e sequoias que chegavam quase mais alto
do que alguns dos picos das montanhas. Uma das sequoias tinha uma circunferência que
correspondia à circunferência da minha propriedade em sua base.

Enquanto voávamos em torno de um dos picos de uma montanha, vi um prado que reconheci
como aquele que vira algumas vezes em meus sonhos. Quando entrei em uma área de
plataforma, olhei para este prado e era um mar de cores. Cada flor da montanha estava
representada lá e eu vi abelhas zumbindo e tantas espécies diferentes de borboletas. A melhor
maneira que posso descrever é dizer que foi como olhar flores esvoaçantes no céu.

O veículo em que eu estava parou na plataforma e a porta se abriu. A plataforma era feita de
algumas lajes extremamente grandes de pedra azul ou granito. Foi cinzelado a partir de uma
única peça, o que seria impossível de usinar pelos padrões terrestres. As escadas e todo o
pedaço de laje eram perfeitos.

Havia uma linda pérgula de pedra sobre a plataforma, mas era de forma masculina e não era
feita de madeira, mas toda de pedra. Havia um tapete roxo feito de lã e seda com cerca de sete
centímetros de espessura e brilhava com um fio prateado que parecia correr por ele.

Ao longe, vi uma cachoeira incrível saindo de entre dois dos picos da montanha. A água era
verde clara e literalmente explodiu. Ele estava caindo em uma piscina muito grande ou, na
verdade, em um pequeno lago, e tudo isso ficava facilmente a alguns quilômetros da
plataforma em que eu estava.

As portas se abriram e pulei direto para a plataforma. Estava cerca de 73 graus Fahrenheit.
Isso me surpreendeu um pouco, pois eu ainda esperava sentir o ar frio como uma altitude muito
elevada na Terra teria.

Fiquei na plataforma olhando para este mar de cores e lágrimas escorreram pelo meu rosto
como nunca vi uma visão tão bonita. Cada vez aqui eu acho que não dá para ver melhor, mas
eu vejo. Agora, é claro, nada é como o Jardim de Deus, pois este é o mais especial dos
lugares.
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Eu estava usando um lindo vestido branco, mas era mais curto e eu tinha uma calça de linho
tipo pantalona por baixo. Meu cabelo era comprido, cacheado e com tranças. Senti que tinha
cerca de 25 anos quando corri para a campina e dancei em volta das flores por algum tempo.

As flores eram tão perfumadas, especialmente para flores silvestres, e não havia cheiro de erva
daninha. O sol estava claro como cristal e você pode olhar diretamente para ele aqui no céu e
não deixá-lo cego como na Terra.

Enquanto eu dançava, ouvi o som de um zumbido enquanto o vento fazia as flores cantarem.
Eu ri ao ouvir a 'Bittersweet Symphony' novamente, mas no céu a música é glorificada, então
vou chamá-la de 'Divine Symphony'.

Depois de um tempo, me perguntei onde estava Jesus. Olhei em volta, mas não consegui
encontrá-lo. Decidi correr como fazia quando era mais jovem, então parei de dançar. Eu me
levantei, olhei em volta e me concentrei em correr para a cachoeira. Eu disse em voz alta: "Em
suas marcas, prepare-se, vá!"

Corri uma corrida rápida e o mais rápido que pude, sem me conter. Enquanto corria, meu alvo
estava ainda mais longe. Corri, mas não consegui chegar mais perto do que estava correndo.

Eu: “Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu já deveria ter chegado àquela cachoeira. ”

Eu estava rindo e fiquei surpreso com a força dos meus pulmões. O ar era vivificante e
expandiu meus pulmões com capacidade de cura. Eu não estava sem fôlego ou tonta de minha
corrida, mas me senti energizado. Eu amo este corpo celestial, pois é um forte contraste com
meu corpo terreno que tento rolar para fora da cama todas as manhãs.

Minha pele estava viva e a cor era saudável e cheia de oxigênio celestial. Adorei o som que as
flores faziam com o vento. Na verdade, a música e a fragrância dessas flores eram
simplesmente incríveis. Procurei o Senhor novamente, mas não O vi, então decidi deitar e
descansar.

A grama era fofa e parecia responder ao meu corpo dando-me apoio extra exatamente nos
lugares certos. Imaginei que seria como um daqueles colchões Posturepedic. Eu ri com alegria
porque Deus é tão incrível.

Quando me deitei e olhei para o céu, comecei a cantarolar louvores junto com as flores. Uma
pequena abelha pousou no meu peito e comecei a limpá-la porque não queria ser picado.
Então eu ri porque percebi que essa abelha não tinha ferrão e não precisava de ferrão. Eu ri e
olhei de perto em minha mão.

Eu: “Vejo que seu único trabalho aqui é fazer mel. Você não tem medo nem ferrão. Isso é tão
inteligente e claramente divino. ”

A minúscula abelha parecia ser feita de ouro fiado e até parecia que tinha um diamante
amarelo embutido nela. Embora eu tenha certeza de que vale muito a pena aqui no Céu, se eu
tivesse apenas sete dessas abelhinhas, poderia facilmente comprar uma casa na Terra, pois o
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diamante na abelha tinha vários quilates. Eu estava rindo de como as coisas comuns no Céu
são tão raras na Terra.

Acho que adormeci porque a próxima coisa que vi foi o Senhor sentado à minha frente
enquanto eu dormia. Quando abri meus olhos, pude ver Seu sorriso incrível.

Jesus: “Erin, você gostou do seu descanso?” Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar. "O
que você acha deste lugar?"

Eu: “Oh, Senhor, isso é incrivelmente lindo e eu adoro isso. Sinto-me tão jovem de novo aqui e
estou pronto para voltar para o Lar agora. Posso voltar para casa agora? ”

Jesus: “Erin, olhe para os seus pés e diga-me o que você vê?”

Eu: “Bem, meus pés são lindos e perfeitos aqui e correm maravilhosamente rápido.”

Jesus: “Quando você correu rápido hoje, eles o levaram a algum lugar?”

Eu: “Não, Senhor, não consegui correr para a cachoeira.”

Jesus: Sorrindo. “Erin, lindos são os pés de quem traz as Boas Novas. Seus pés um dia
correrão aqui, mas por enquanto use-os para Meus propósitos e corra como o vento. ”

Ele estava sorrindo e pegou uma haste de flores enquanto caminhávamos.

Eu: “Senhor, o que mais posso fazer?”

Jesus: “Não cabe a você 'fazer' nada. Espere em Mim e Eu o instruirei no caminho que deve
seguir. Como você aprendeu com seus sonhos, o conhecimento aumentará à medida que seu
tempo diminui. Agora dê-me suas mãos e eu tomarei seus pés. Venha."

Ele gentilmente apertou minha mão e nós estávamos imediatamente na piscina no fundo da
cachoeira que eu não tinha conseguido correr por conta própria. Ele entrou na piscina e ficou a
cerca de um metro de profundidade.

Jesus: “Erin, sente-se.”

Sentei-me na margem deste pequeno lago na montanha. Meus pés estavam descalços e
tinham vestígios celestiais de sujeira cintilante. Sim, eu sei que meus pés realmente não
estavam sujos, pois claramente isso era para ser simbólico.

Ele pegou meu pé esquerdo, colocou-o na piscina e lavou-o com um pano de linho. Comecei a
chorar ao me lembrar de outra época como esta há algum tempo. Eu estava chorando com a
magnitude deste momento.

Jesus: “Lembre-se, Erin, faça o que estou fazendo, pois estou lhe dando um exemplo a seguir.
Faça o que eu fiz para você. No entanto, lembre-se que os escravos não são maiores do que
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seus senhores, nem os mensageiros são mais importantes do que Aquele que envia as
mensagens. Agora que você sabe dessas coisas, Deus o abençoará por elas. Erin, lindos são
os pés que trazem as Boas Novas. Você está pronto para correr? ”

Eu: “Senhor, o que estás a dizer? Você está nos preparando para algo? Eu acredito que posso
ver em seus olhos que você é. Senhor, não tenho nada a perder na Terra e não tenho medo da
morte, mas apenas de viver minha vida como um morto. Eu vim até aqui e, se perecer por sua
causa, vou residir aqui com Você e terei ganho tudo e terei apenas perdido a mim mesmo. Eu
amo Você."

Jesus: Sorrindo. “Então, Erin, tenha bom ânimo e não tenha medo porque você é minha. Eu o
redimi para exaltar a Deus e minimizar a si mesmo. Continue no seu curso, pois um dia você
estará aqui permanentemente. No entanto, por enquanto, dê boas notícias e ame seu próximo
como a si mesmo. ”

Eu: “Senhor, eu te amo de todo o meu coração e alma.”

Jesus: “Lembre-se, Erin, o inimigo não traz uma mensagem de esperança aos perdidos e você
será ridicularizado por aqueles que estão mais próximos de você. Por favor, tenha coragem e
saiba que estou aqui para segurar sua mão. Olhe para frente e não se esqueça de olhar para
cima. Você é amado e eu estou com você. ”

Ele terminou de secar meu pé direito.

Sonhe…
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