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(anteriormente conhecido como Céu 50)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, tudo o que Você providenciou e Seu imenso graça. Sua graça é
suficiente em meu sofrimento. Senhor, esta é minha época de mudança, êxodo e entrega a um
lugar seguro. Há muitos anos você me prometeu que me removeria do deserto.

Desde então, eu tinha desistido de todas as esperanças e me culpava, até mesmo me
condenando, por cair nos truques dos meus inimigos. O difícil para mim é que faria tudo de
novo para estar com você. Tem sido uma jornada difícil, Senhor, mas faria tudo de novo só para
estar perto do Teu altar.

Quando posso começar a ver a luz na entrada de minha caverna, fico surpreso e admirado com
Suas obras e Seu grande amor. Estou com muita dor física agora, então sei que estou
completamente em Suas mãos e à Sua grande misericórdia.

Sei que preciso de uma cirurgia, mas também sei que, em pouco tempo e por um milagre, Você
vai me curar para que eu possa viver meus dias na Terra, fora do Portão do Paraíso, protegida
por anjos.

Recentemente, vi o padrão, onda após onda, de ataques implacáveis   do inimigo. Onde isso
realmente começou? Começou comigo, mas na verdade com os pecados do meu principal
inimigo. Eu tinha tomado uma posição contra seu abuso e não encobri isso, pois amava meus
filhos e a Deus demais para esconder isso.

Essa posição me fez passar de uma mulher com muitos amigos e posição social para uma
mulher desprezada e quebrada. Eu até tive um amigo cristão que agora está afastado, me
dizendo: "Você não poderia ter mantido as coisas em segredo e permitido que a igreja cuidasse
disso?"

Bem, não, já que eu havia procurado ajuda na igreja por muitos anos neste ponto e descobri
que ninguém gosta de cristãos falidos, mesmo a igreja, pois isso vai contra o que a maioria
acredita sobre Deus. Até eu fui ensinado a acreditar que, depois que você se torna cristão,
nada é impossível e você prospera.
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Em vez disso, o que aprendi foi que os pecadores cristãos não parecem ser responsáveis. É
claro que isso não é verdade, mas é o que muitos cristãos acreditam. Em vez disso, eu tinha
visto o Senhor trabalhar e vi algo diferente. Eu vi as consequências do pecado e fiquei com
medo.

Senhor, sei quem és e que queres o que é melhor para mim, mas, porque amas ainda mais o
meu coração, vais despedaçar-me completamente a ti, não importa os meios. Isso significa
romper com as consequências do pecado, mesmo que em grande pesar.

Em 2000, em minha tristeza, pedi ao Senhor um 'coração de ouro' no Rose Garden em
Portland, após o funeral de um amigo. Dentro de uma hora, uma mulher se aproximou de mim
enquanto eu estava sentado em um banco de concreto do jardim e vi que eu estava chorando
de tristeza em meu vestido preto de mil dólares mais a suíte.

Esta mulher me disse para olhar o lindo dia e tudo o que Deus fez. Ela então apontou para as
lindas rosas ao meu redor. Eu a rejeitei porque eu realmente queria ficar sozinho em minha dor.
Não me lembro mais daquele dia, pois foi há quatorze anos agora.

Porém, Senhor, agora acredito que esta mulher foi um anjo enviado por Ti para me consolar em
minha dor. Quando finalmente sequei os olhos das lágrimas que nublavam-nos, percebi, e bem
na minha frente, como se não estivessem ali, o que pareciam hectares de lindas rosas.

Depois que essa mulher aparentemente desapareceu, decidi olhar para as rosas bem na minha
frente e vi que elas tinham o rótulo 'Coração de Ouro'! Minhas lágrimas de repente se
transformaram de tristeza em lágrimas de esperança.

Oh, obrigado, Senhor, por rasgar meu coração, pois este foi o início da sabedoria. Eu te amo
muito!

Jesus: “Erin, sobe.”

Imediatamente, eu estava no que parecia ser o quadrante leste do Jardim de Deus. Vi o
Conservatório de Cristais à distância e ouvi a mais bela música. Eram os filhos do
remanescente especial de Deus aqui. A orquestra era incrível e os coros de crianças e anjos
eram tão perfeitos.

Meu coração saltou imediatamente. Havia uma música que não reconheci que parecia
semelhante a 'My Deliverer' de Rich Mullins, mas em um estado glorificado. O som era tão claro
acusticamente que poderia ter sido de uma cabine de gravação em um estúdio. O som era
cristalino e cada cabo parecia perfeito.

Eu li uma vez sobre alguns alto-falantes estéreo que custam mais de um milhão de dólares por
par. Os alto-falantes afirmavam ignorar seus ouvidos completamente e ir diretamente para o
cérebro.
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Eu ri porque, aqui no Céu e no Conservatório de Deus, a música é tão pura, perfeita e radiante
que ultrapassa seus ouvidos, cérebro e corpo e vai direto para sua alma e espírito. Isso estava
simplesmente além de qualquer coisa terrestre.

A melhor maneira que posso descrever a adoração aqui é como a água curadora do Rio da
Vida. Este rio é uma parte necessária da vida aqui, pois a água se refresca e se renova e os
frutos se restauram e se reabastecem.

A música ressoa e nos libera para o coração de Deus e enche nossas almas e nos faz subir
conforme a música sobe. Isso é muito difícil de descrever, mas até faz com que as células de
nosso corpo venham a adorar e a música entre em nossas células e crie vida nelas.

A cada escalada ou ascensão das canções e sinfonia, eu sentia meu coração se mover mais
alto para Deus. As lágrimas escorriam, pois eu nunca tinha ouvido uma canção mais linda do
que o coração agradecido das crianças órfãs. Hmm, deixe-me corrigir isso; órfão na Terra e
adotado por Deus no céu.

O momento doloroso que passei por essa guerra com minha própria situação e meus filhos me
deixou muito pronta para ficar aqui permanentemente. Eu não queria estar aqui
prematuramente, mas sim estar aqui perfeitamente e no tempo de Deus.

Meus olhos estavam fechados quando me sentei neste banco de mármore no Jardim de Deus.
Eu escutei e chorei com minhas mãos levantadas a Deus com um grande agradecimento a Ele
por tudo. Quando terminei de mergulhar na música, abri os olhos para ver hectares de rosas.

Eu sorri quando bem na minha frente estava uma roseira perfeita que cheirava imensamente
com orvalho em cada pedal. As rosas eram douradas com um toque de rosa avermelhado.
Aproximei-me e pude ver que o orvalho era na verdade diamantes.

Eu: “Nossa, Senhor, até o orvalho no céu é como diamantes? Você é incrível!"

Senti uma mão em meu ombro e me virei para ver que era do Senhor. Ele estava sorrindo e
rindo. Ele sempre ficava sinceramente feliz em me ver.

Jesus: “Vejo que você está parando para 'cheirar as rosas'.”

Seu rosto era tão lindo. Ele tinha dentes brancos, olhos verdes azuis e pele bronzeada. Eu
olhei para ele e ri.

Eu: “Aqui pude parar e cheirar as rosas sempre.”

Jesus: Rindo. "Muito bem. Agora, o que você está olhando? Oh, eu vejo uma rosa familiar. ”

Eu: “Sim, Senhor, Tu me trouxeste aqui, então sabes muito bem por quê. Eu ainda estou um
pouco atrasado e, oh, tão pronto para voltar para Casa agora. ” Ele sorriu e concordou comigo.

Jesus: “Quer vir agora? Ainda há mais, se você estiver à altura do desafio? ”
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Eu: Soltei um suspiro profundo. “Eu vou ficar, mas eu simplesmente não gosto da minha
situação agora porque estou com muita dor. Eu até não tenho escolha agora a não ser
examinar os registros antigos dos últimos dez anos e esta foi a parte mais dolorosa da minha
vida. ” Meus olhos começaram a lacrimejar.

Jesus: “Erin, eu estava aí com você. Se eu removesse tudo isso, o que aconteceria com todo o
bem que também seria removido? Pense nisso de forma longa e difícil. Hmm, melhor ainda,
deixe-me mostrar a você. ”

Ele me levou a um pequeno lago incrível bem atrás de onde estávamos. Ele me sentou no
banco e ficou de pé atrás de mim com uma mão nas minhas costas.

Jesus: “Agora vai doer, porque vou dar-lhes um vislumbre do que também Deus viu e que
vocês não puderam ver. Você verá coisas que eram permitidas e outras coisas que não eram.
Antes de começar, observe que nada feito em segredo para você e seus filhos ficará impune.
Tem certeza de que gostaria de ver tudo de novo? ”

Eu: “Senhor, dá-me força, graça e paz. Não entendo totalmente os planos que Você tem para
mim, mas sei que me ama e o que o inimigo planejou para o mal, Você planejou para o meu
bem. ”

Jesus: “Você diz o que acha que eu espero ouvir, mas compreende perfeitamente a magnitude
do que estou prestes a lhe mostrar?”

Ele sabia mais do que eu e pude ver preocupação e compaixão em seus olhos. Eu balancei a
cabeça que sim, mas ele podia ver que eu estava hesitante.

Jesus: “Tudo bem, mudei o filtro para tornar isso menos doloroso para você e só vou levá-lo de
volta vinte e um anos. Também vou mostrar apenas o que foi pontos de viragem em sua
caminhada.

“Agora, você verá o visível e o invisível. No entanto, você não deve ficar com raiva, pois deve
esperar até que eu termine de falar. Erin, esta é a sua corrida e você colocou Deus diante de
você durante a maior parte disso. A palavra corrida com 'g' antes de ser 'graça'.

“No entanto, o que você ainda não verá são todos aqueles cujas vidas você tocou ou são
relacionadas a você e aqueles que se sentam diariamente nas cortes de Deus pleiteando seu
caso. Erin, você foi feita por Deus no ventre de sua mãe. Sua vida foi única para você desde o
início.

“Lembre-se de que cada um de seus amigos também tem uma corrida. Bem-aventurado o
corredor que coloca Deus diante deles e Eu ao seu lado. Eu estou aqui."

Eu: “Senhor, antes de começarmos, gostaria de fazer uma pergunta. Quando Você viu as
coisas erradas contra mim, o que Você fez, Senhor? "
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Jesus: “Meu coração se entristeceu, Erin, mas eu vi o plano de Meu Pai desde o início e,
portanto, vi o fim desde o início. Quando você vê as coisas dessa maneira de uma perspectiva
celestial, a corrida se torna mais como um filme épico.

“Há altos e baixos, lágrimas e risos, vida e morte e tudo faz parte da corrida da sua vida. Erin,
não sou um Salvador de coração frio e Meu Pai nunca está tão distante quanto você foi
ensinado. Deus vê tudo e Ele é compassivo, lento para a raiva e abundante no amor. ”

Eu: “Eu sei que isso é verdade, Senhor, pois Ele te enviou e não há nada maior na Terra ou no
Céu.”

Jesus: “Você é amada, Erin. Agora, quando você vir isso, por favor, não se esqueça disso.
Você está pronto para começar?

Eu: “Sim, acho que sim.”

Imediatamente a água se tornou como vidro e eu me vi em 1993 em Portland, Oregon. Eu vi
anjos me cercando. Eu vi um evento extremamente doloroso que criou grande medo e no qual
vi a face do inimigo. Ele declarou por sua voz que me odiava e que eu era dele. Isso me
assustou, mas realmente me apavorou   totalmente.

Esse incidente levou a uma série de decisões que pareciam ruins na época direto para a igreja.
Lá fui salvo e vi o céu se alegrar ao entregar minha vida e meu coração a Deus. Mesmo
enquanto eu estava sendo salvo, o inimigo estava lá ou devo dizer os demônios.

Fiquei surpreso ao ver tantos demônios freqüentando esta igreja. Então, vi muitos na
congregação que sempre pensei que estavam sendo usados   pelo inimigo, sendo controlados
por esses demônios. Eu vi os demônios sussurrando coisas em seus ouvidos sobre mim: “Ela
não é realmente uma cristã. Olhe para ela, ela é apenas uma prostituta. "

Isso continuou e continuou com tantas mentiras, mas ainda era muito doloroso. Eu vi os planos
do inimigo, mas os anjos do Céu também estavam lá e eram muito maiores em número. Os
anjos me cercaram e até cobriram meus ouvidos dos murmúrios dos cristãos usados   pelo
inimigo.

Conforme minha corrida continuava, observei como as bênçãos viriam para mim. Mais uma
vez, os soldados do inimigo estavam lá para me privar de qualquer uma dessas bênçãos.
Assisti a uma grande virada em 1994, quando Deus ordenou aos anjos que denunciassem os
esquemas do inimigo.

No entanto, meu desejo e medo me colocaram em apuros. Eu vi todos os tipos de tramas do
inimigo permitidas por Deus. No dia do meu casamento, vi os bastidores em que minha
costureira desabou devido aos murmúrios do inimigo em seus ouvidos. Meu vestido de noiva
chegou sem costura da minha última prova e os vestidos de minhas damas de honra estavam
rasgados.
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Auto-determinado, vi Deus remover temporariamente os anjos até que algumas senhoras da
igreja oraram sobre isso. Eu declarei algo verbalmente sobre Deus e o grão de mostarda e vi
que deu compaixão a Deus e permitiu que os anjos ajudassem. Deus me deu um favor naquele
dia, mas eu ainda estava indo direto para as trevas.

Então meu martelar começou. Não vou verbalizar tudo o que aconteceu nos bastidores e o que
foi feito comigo, mas vi os anjos sofrerem. Eu assisti enquanto toda esperança se afastou da
minha vida. Enquanto algumas mulheres cristãs fortes oravam de uma igreja local, mas
infelizmente muito poucas da minha igreja, decidi ficar e lutar.

Essas mulheres vieram da América do Sul e foram de longe as guerreiras de oração mais fiéis
e elas me inspiram até hoje. Eu vi uma tenda fraca cobrindo nossa casa e era como uma rede
esfarrapada. Eu vi buracos onde o inimigo tinha acesso para entrar e sair livremente e o
pecado teve acesso.

Eu tinha temor a Deus, que era o começo da sabedoria, mas não era a cobertura de minha
casa. Meu marido era a capa, mas me foi mostrado que ele era extremamente fraco, se é que
era mesmo um. Fiquei confuso sobre o que deveria fazer no lugar dele assumir esse papel
importante apropriadamente.

O Senhor me mostrou meus negócios e que eles foram cobertos por Deus, pois eu os havia
dedicado ao Senhor. Uau, eu até tinha esquecido que tinha orado por isso. Por sua vez, vi
meus negócios prosperarem e que mesmo minhas más decisões foram usadas por Deus para
se tornarem boas decisões.

Eu paguei o dízimo em segredo e também havia me esquecido disso. Eu mantive essa parte
escondida porque eu entendia o princípio do dízimo, mas nossa cobertura doméstica estava
em desacordo.

Enquanto observava as tramas do inimigo se desenrolando em casa, isso começou a me afetar
no trabalho. Eu vi o nascimento de meus filhos, mas enquanto eu observava o que tinha
acontecido comigo enquanto eles ainda estavam em meu útero, foi agridoce. Fiquei triste ao
ver isso e olhei para Jesus quando vi o inimigo fazer essas coisas para avaliar Sua reação.

Eu poderia dizer que Ele estava com raiva quando Sua mandíbula cerrou e Seus olhos
mostraram um tempo vindouro onde haveria responsabilidade. Fiquei aliviado ao ver que Ele
não era passivo. Então eu vi coisas que eu suspeitava e verbalizava sendo encobertas e
negadas. Eu vi as coisas confirmadas e agora meu coração estava partido. Se eu elaborar tudo
isso, poderia prejudicar as pessoas, então não farei isso. Para mim, expor detalhes estaria fora
da vontade de Deus.

Eu vi os eventos que levaram ao ano 2000. Era o final de agosto de 2000 no Rose Garden em
Portland. Os acontecimentos daquele dia foram claros e o Senhor confirmou que foi um anjo
que falou comigo naquele dia, mas eu a dispensei. Orei a Deus e o Céu se alegrou quando
pedi um 'coração de ouro' e vi que Deus no Trono estava feliz.
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Orei para conhecer Jesus e para que Ele trouxesse significado à minha existência miserável.
Orei para que Deus me reconciliasse consigo mesmo e o que quer que fosse necessário, eu
estava disposto. Talvez eu não fosse capaz, mas certamente estava disposto. Agora que pedia
para ter um 'coração de ouro', de alguma forma sabia que devia pedir Sua ajuda para chegar lá.

Diante de mim, que eu não podia ver fisicamente na Terra, vi o Céu aberto e Deus no Trono
enviou anjos para ajudar. Eu vi uma cerca viva ou uma espécie de cobertura de tenda sobre
mim. Eu vi minhas roupas funerárias pretas se tornarem um vestido de noiva. De alguma forma,
eu havia me tornado uma noiva naquele dia e chorei ao vê-la.

Eu queria falar, mas em vez disso me virei para ver Jesus com o olhar mais feliz em Seu rosto
e que Ele estava orgulhoso de mim. Ele sorriu e direcionou minha visão de volta para o que Ele
estava me mostrando e eu percebi que ainda tinha quatorze anos pela frente.

Então eu vi o inimigo crescendo contra mim e meus filhos. Fiquei surpreso ao ver que os
cristãos eram na verdade a maior ferramenta do inimigo. Assisti a tantos eventos dolorosos
acontecerem, mas também assisti a milagres inacreditáveis.

Um dia, vi o inimigo enviar um cachorro para atacar um dos meus filhos e ele tinha apenas três
anos na época. Observei um anjo do Senhor aparecer ao cachorro e contê-lo. Eu vi todos os
tipos de coisas virem contra nós. Houve guerras exatamente como eu esperava e vi coisas
horrendas feitas em segredo.

Vi negócios e eventos que partiram meu coração e vi dinheiro sendo movido e garantido com
meu nome removido. Eu vi a aflição de meus filhos por parte de outros e chorei com a visão.
Achei que estava sozinho, mas Jesus estava lá. Voltei-me para Jesus novamente e pude ver
que Ele estava com raiva e soltou um suspiro. Eu podia ver claramente que ele não estava
gostando disso.

Eu vi minha primeira experiência de quase morte (EQM) e sorri ao ver os anjos na operação do
hospital. Eu vi o pânico na equipe quando meu coração parou. Eu vi Jesus me encontrar e me
levar para cima. Lá fui instruído e demonstrado grande compaixão pela próxima parte difícil da
corrida.

Cada vez que eu estava entrando em uma parte escura de minha corrida ou caminhada, o
Senhor consistentemente trazia anjos para me avisar com antecedência sobre esta próxima
parte e me apontava para o céu. Eu vi esses anjos ministrando para mim mesmo quando os
eventos de 2004 a 2005 se desenrolaram. Observei como Deus expôs coisas escondidas em
segredo e fiquei doente. Havia muito mais e desviei o olhar em muitos dos pontos.

Em um ponto, eu até gritei 'não' e me levantei. Fiquei zangado ao ver o inimigo tentar roubar a
inocência de alguém puro. Senti o Senhor envolver Seus braços em volta de mim enquanto
observava os anjos protegendo meus pequeninos. Fiquei triste com tudo o que estava vendo.

Eu me vi lidando com apenas uma pequena parte das evidências que tinha e vi que não estava
indo bem nem com isso. Percebi que se o Senhor tivesse revelado tudo isso para mim, eu
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poderia até ter feito algo terrível. Na realidade, o que Ele me permitiu ver e o que Ele reteve foi
perfeito.

Então ouvi coisas horríveis faladas sobre mim e tantas mentiras completas. Observei enquanto
Deus continuava a me abençoar pessoalmente e prover de forma sobrenatural, mas me vi
tomar uma decisão errada após a outra, porque me faltava fé. Observei enquanto ficava
entorpecido e agora não conseguia nem dormir à noite.

Eu clamei a Deus quando fiquei ainda mais doente devido ao meu coração agora partido.
Observei o inimigo fazer coisas inteligentes e, por fim, me levou para a escuridão. Finalmente,
o Senhor usou meu coração para me atrair de volta a ele. Meu coração parava e Ele me levava
a lugares adoráveis   no céu e falava comigo com ternura.

Quando eu voltaria para a Terra, porém, parecia cada vez menos natural. Os processos então
vieram contra mim. Ondas e mais ondas de problemas me atingiram em tão pouco tempo que
eu mal conseguia recuperar o fôlego. No entanto, o Senhor então me mostrou que, mesmo
enfrentando a falta de moradia e o despejo, eu tinha fé e adorava.

Eu vi uma vez que eu estava contando moedas de um frasco a fim de conseguir um pouco de
gasolina para que as crianças e eu pudéssemos dirigir até o parque 'distante' que as crianças
tanto amavam. Observei quando Deus enviou vários santos para nos ajudar às vezes. Durante
esse tempo, percebi que mal conseguia chorar, pois todos os ataques haviam me deixado
entorpecido.

Então meu coração piorou e as contas médicas começaram a nos pesar. Logo percebi que
poderia perder meus filhos simplesmente porque não seria capaz de sustentá-los logo. Então
meu coração parou novamente e o Senhor me levou para uma sala da espada no céu. Lá eu vi
as espadas dos anjos aposentados que lutaram em minhas batalhas desde o início.

Jesus então me lembrou de meu lugar em Seu coração ao me mostrar quando ocorreu o golpe
mais letal do inimigo. Foi quando eu fui direto para o deserto. Enquanto estava sentado,
atordoado, vi que mal me permitia ouvir o Senhor durante essa segunda onda do inimigo.

Eu assisti enquanto a justiça falhava continuamente. Eu vi tanta injustiça causada por um único
erro de minha parte em não negociar adequadamente. Eu estava agora à mercê do meu
inimigo e foi um erro terrível. Observei o dia em que cometi esse erro e que meus anjos não
tiveram permissão para me conter.

Eu vi o inimigo me convencer a assinar um contrato que causou sete anos de problemas
aumentados. Fiquei mergulhado em meu espírito enquanto assistia a isso. Eu queria gritar
comigo mesmo para parar o que estava fazendo, mas não consegui. Senti Jesus parado atrás
de mim e envolvendo seus braços em volta de mim enquanto eu chorava.

Sofri três anos antes que Deus tivesse compaixão de mim. Eu vi tudo até hoje, assim como
tramas ainda ocorrendo a meu respeito. Eu vi algo diferente em meu problema atual ao me ver
não indo na frente de Deus, mas ao invés esperando nEle. Mesmo em minha dor física, os
anjos estavam ministrando a mim.
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Então o Senhor me mostrou mais vindo, mas muito bom. Meu rosto se iluminou quando vi
meus filhos sendo curados, assim como eu. Eu nos vi sendo removidos do deserto e livres de
meus inimigos. Eu vi uma casa para todos nós. Finalmente me vi livre e em paz.

Antes de tudo isso acontecer, eu também vi alguns problemas, mas os planos de Deus iriam
prevalecer. Eu vi uma época muito mais tarde no céu e vi meus filhos lá. Meus filhos me
conheciam como sua mãe, mas éramos todos da mesma idade. No entanto, todos os nossos
problemas eram agora uma memória passageira e distante, mas não esquecemos o que o
Senhor fez por nós. Eu tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto.

Jesus: “Então, o que você acha da sua raça?”

Eu: “Não fiz nada que surpreendesse a Deus e Ele até usou minhas más decisões para um
bem maior. Eu assisti a milagres. Devo admitir que fico aliviado que, nas vezes em que pensei
que estava sozinho, Você e os anjos estivessem sempre bem ali. Isso também é um milagre. ”

Jesus: “Eu poderia te mostrar os destaques apenas dos milagres, mas esses milagres não
significariam nada se você não tivesse permissão para ver o mal do qual você estava sendo
libertado naquele momento. Agora, por que eu permiti que você visse tudo isso agora? "

Eu: “Porque estou prestes a entrar na batalha final com meu inimigo, então as crianças e eu
seremos libertados da prisão aqui no deserto.”

Jesus: “Sim, e desde já lhe asseguro que lhe dei as armas para lutar. Você deve colocar sua
armadura completa e permanecer em pé. Você deve Me deixar ir à sua frente, junto com os
anjos, e ver o inimigo fugir. Permita-me fazer tudo. ”

Eu: “Senhor, permitir que o meu dano fizesse parte do Seu plano?”

Jesus: “Bem, Erin, você viu o resultado. Você não acha que isso fazia parte do plano? Coisas
destinadas ao mal podem ser usadas para o bem e você já viu isso. Afinal, algo é grande
demais para Deus superar? ”

Eu não. Acontece que estou muito fraco agora e limitado em minha capacidade de lutar. ”

Jesus: “Bom, então deixe Deus lutar enquanto Ele se fortalece na sua fraqueza.”

Eu: Rindo. "Senhor, você pode pegar qualquer coisa que eu disser e ter uma Escritura para
mim."

Jesus: Rindo. “Minha palavra não é destituída de verdade e sabedoria, Erin, pois esta é uma
boa comida. Agora, bem aqui e agora, entregue a batalha que está por vir para Mim, pois eu
indiquei anjos e tenho amigos ao seu lado. Eu tenho e enviarei provisões.

“Eu construí para você uma casa, um lugar no Meu Altar, onde você cantará como cantava na
sua juventude. Você vai dançar e ter alegria eterna. Você vai voar nas asas das águias. Você
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vai correr e não se cansar. Você vai andar e não se cansar. Erin, permita-Me carregá-la durante
a batalha final. Aqueles que te abençoam, eu abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoam ... ”

Eu:“ Eu sei, Senhor. Agora vi um grande presente, mas também um fardo, porque agora sei
que estou lutando contra forças invisíveis removidas de minha casa, mas ativas em meu
trabalho e ao nosso redor. Senhor, Tu sabes muito bem que esta batalha não é minha, mas de
Deus, e que não há nada que eu possa fazer exceto obedecer, como agora vi o resultado. ”

Ele caminhou atrás de nós até as rosas e lá Ele escolheu uma rosa para mim. Olhei e vi cada
anel da rosa fora do coração graduar-se para tons mais profundos de rosa.

Jesus: “Agora você entende. Aqui, Erin, este é o Coração de Ouro. Você provavelmente não
percebeu antes que as pétalas centrais são douradas e formam o 'coração' da rosa. ”

Eu: “Eu não percebi isso antes, mas obviamente houve muitas coisas que eu perdi na minha
corrida.”

Jesus: “Erin, não foque nos erros que você cometeu, mas foque nas vitórias, pois a culpa não é
sua. O inimigo te odeia e ele é um mentiroso que acredita em suas próprias mentiras. Ele é
desprovido de verdade e traiçoeiro. Você viu o que era permitido e entendeu de onde vem essa
doce melodia ”.

De repente, ouvi o lindo coro de órfãos, anjos e a divina sinfonia tocando.

Jesus: “Erin, essas crianças sofreram coisas indescritíveis, mas moram aqui e seu lar é com
Deus. Aqui eles são ricos e são lembrados e amados. Eles comem a melhor comida e nunca
ficam com fome. Eles bebem água pura e nunca ficam doentes. Eles têm risos e lágrimas são
removidas. Eles se lembram de onde vieram, mas esquecem a dor. ”

Eu: “Eu esqueci, Senhor, que coisas muito piores aconteceram com eles do que eu ou meus
filhos. Por favor me perdoe."

Jesus: “Erin, muito do que aconteceu com eles eles não entendiam e até esperavam e estavam
acostumados. As crianças se adaptam ao ambiente, enquanto os adultos se opõem a
problemas e geralmente brigam. Entenda a diferença aqui.

“Seus filhos foram protegidos de muitos problemas, assim como essas crianças. Apenas alguns
problemas foram permitidos e então o Espírito Santo ministrou a eles e os anjos ministraram a
eles. Isso é difícil de entender totalmente, mas um dia você entenderá. Agora, esta rosa não é
bonita? "

Eu: “Senhor, é impressionante.”

Jesus: “Então, quanto mais Deus te ama, Erin?”

Pensei por um momento em todos os meus problemas. Ao ver as batalhas e os milagres,
balancei a cabeça.

10



Eu: “Você se preocupa tanto comigo e você fez tudo isso para que um dia eu esteja aqui. Deus
me ama. Estou pasmo e atordoado. Estou muito animado para ver tudo o que está por vir.
Senhor, obrigado. ” Estendi a mão e o abracei.

Jesus: “Então você não está zangado?”

Eu: “Não, Senhor, como Tu acabaste de confirmar todas as minhas suspeitas e agora sei que
Deus viu tudo. Vi que às vezes Você ficava zangado sabendo disso também e que logo virá
atrás de nós. Eu me consolo no Seu amor e no Plano de Deus. Eu seria um tolo se não
temesse a Deus, pois, pelas Tuas Palavras, este é o começo da sabedoria. Senhor, uma
pergunta; o que as crianças mais velhas fazem para se divertir? ”

Jesus: “Ah, que bom que você perguntou. Venha."

Ele estendeu a mão e pegou minha mão. Fomos imediatamente levados para outra área ao
lado do jardim das crianças. Lá eu vejo uma arena, campos, obstáculos, percursos e outras
coisas, mas glorificados.

Eu: “Isso é esporte?”

Jesus: “Mais ou menos, mas mais divertido. Lembre-se de quando você era um adolescente. O
que era importante para você? ”

Eu: Rindo. “Bem, certamente nada divino. Parecia que meninos, roupas, maquiagem, dança,
esportes e amigos eram os mais importantes para mim. ”

Jesus: Rindo. “Sim, eu me lembro bem e é por isso que há anjos extras enviados para crianças
durante essas idades.”

Eu: “Sim, eu certamente precisava, porque certamente me coloco diante de Deus em todas as
situações”.

Jesus: “Acho que Deus foi removido.” Ele estava sorrindo e eu ri porque ele estava certo.

Eu: “Não precisa me mostrar nada desse Senhor. Eu sei muito bem que estive sem Deus. ”

Jesus: Rindo. “Erin, eu estava lá também, então não se preocupe. Agora, os adolescentes são
instruídos sobre o coração de Deus aqui. Aqui crescem normalmente e têm escolaridade para
crescer em sabedoria e conhecimento. Eles são ensinados por anjos e santos.

“Por causa da graça, eles recebem retenção sobrenatural e o aprendizado aqui é alegre. Eles
passam um tempo aqui aprendendo sobre as diferentes especialidades que Deus coloca em
seus corações. Não há oposição, mas erros são permitidos aqui para que cresçam em
conhecimento ”.
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Eu: “Senhor, isso parece contrário ao que nos ensinam. Fomos ensinados que só existe o bem
e nenhum erro aqui no Céu. ”

Jesus: “O que as pessoas são ensinadas?”

Ele estava rindo enquanto erguia os braços. Eu estava rindo.

Eu: “Senhor, todo o meu melhor aprendizado veio dos erros. Eu só gostaria de ter a capacidade
de aprender pela primeira vez. ” Eu sorri enquanto batia na lateral da minha cabeça de
brincadeira e ele riu.

Jesus: “Bem, este é um aprendizado glorificado em que os erros levam à correção e ao
conhecimento instantâneos. Este não é um processo lento e agonizante, nem existem
acidentes que causam danos como perda de visão ou membros. Há cura constante e nenhuma
morte. ”

Eu: “Que divertido! Erros, mas sem consequências. ”

Jesus: “Bem, isso seria incorreto se você estiver se referindo ao pecado, já que não há pecado
aqui. Porém, uma equação errada e a escolha da melhor resposta certamente são permitidas.
Agora, há algo aqui que é 'aprendizado extremo'. Deixe-me te mostrar."

Fomos a um tipo de prédio onde você poderia estar com ou ser qualquer personagem da
história por um dia, com exceção de alguns.

Eu: “Estou supondo que não teria permissão para ser Deus, Você, Enoque ou Elias?”

Jesus: “Muito bem, Erin. Eles também não podem escolher qualquer entidade decaída ou má,
nem escolheria fazê-lo. ”

Eu: “Então me ajude aqui. Eles podem voltar no tempo e se tornar essa pessoa por um dia? ”

Jesus: “Na maioria das vezes, eles escolhem estar com a pessoa por um dia para observar e
aprender. É raro que algum deles escolha ser essa pessoa. Por exemplo, eles não podem ser
Eu, mas podem Me observar e voltar a um determinado dia.

“Tem uma aula só pra isso que eu ensino e levo lá, mas isso é diferente. Aqui, eles gostam
mais de ser estrelas do rock ou pessoas famosas. No entanto, uma vez que eles vivem uma
dessas vidas durante o dia, eles fogem disso e é realmente muito engraçado de assistir. ”

Eu: “Senhor, como é incrivelmente divertido e uma ótima maneira de aprender. É o máximo. ”

Jesus: “Eles entendem que aqui há abundância de coisas boas e que aqui não têm dor nem
preocupação. Agora, se eles se tornarem um desses personagens históricos, eles saberão que
sofrerão como eles também. Assim que entenderem totalmente o custo, a maioria
simplesmente escolhe observar. ”
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Eu: “Tenho muitas perguntas. Quais personagens são os mais selecionados? ”

Jesus: “Os meninos costumam escolher as lendas do esporte, os maiores jogos ou mesmo as
batalhas famosas. Por exemplo, Davi e Golias são os favoritos. Eles até gostam de instruções
ao vivo de David e os meninos acham divertido matar gigantes.

“As meninas costumam escolher cantoras, princesas, atrizes e heroínas como Esther. Maria é
difícil, então para muitos ela é observada e não tocada. ”

Eu: “Isso é tão incrível.”

Jesus: “É uma humilhação para eles”.

Eu: “Eu quero experimentar isso. Que divertido." Então eu pensei sobre isso por um momento.
“Na verdade eu amo ser quem eu sou, Senhor. Sim, vou continuar sendo quem sou. ”

Jesus: Rindo. “À medida que as crianças avançam, seu foco muda mais para habilidades e
trabalhos manuais. Essas são coisas que eles vão oferecer a Deus ”.

Eu: “Como uma vocação?”

Jesus: “Sim. Eles aprendem, trabalham e se divertem e há atividades divertidas incríveis aqui
para eles. Eles têm shows, esportes, jogos, concursos e prêmios. Eles se divertem muito
aprendendo. ”

Eu: “Senhor, pelo que posso ver, esta área é enorme, como milhas e milhas.”

Jesus: “É importante que essas crianças cresçam normalmente, ainda que glorificadas. Você
se torna mais brilhante e resplandecente por meio do refinamento e das provações. Aqui é
diferente, mas justo para eles. ”

Eu: “Sempre me perguntei sobre isso. Obrigado Senhor. Fico feliz que as crianças possam
experimentar crescimento. Isso é perfeitamente Deus e tão amoroso e perfeito. Mal posso
esperar para contar aos meus filhos. Eles podem imitar super-heróis? ”

Jesus: “Não precisa porque todos eles já são super-heróis. Você pode dizer isso aos seus
filhos. ”

Eu: Chorando. “Obrigado, Senhor. Obrigado por me mostrar o céu. Obrigado por responder a
todas as minhas perguntas. ”

Jesus: “If you are ever in doubt, go back to the beginning and search the heart of God. As your
knowledge increases, you will first learn what He is. What you have been shown is not contrary
to the Word of God. Now be at peace and see what I will not do. You are a Bride, Erin.”

He reached over and kissed me on the forehead.
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