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(Anteriormente conhecido como Profético 38)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por minha família e amigos, pelas lágrimas e pelo poder de cura da
ponte de tristeza que me leva a você. Eu te amo, Pai, então, por favor, cure o buraco em meu
coração e restaure-o. Por favor, não remova minhas memórias, mas apenas remova a dor da
perda delas.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no caminho certo na corrida da minha vida e vi que agora só me restava uma colina.
Eu estava em um vale, mas agora podia ver a linha de chegada à distância. Eu estava muito à
frente de onde precisava estar. Enquanto estava neste mergulho do vale, vi uma bifurcação na
estrada e soube que o caminho principal era onde eu precisava continuar.

Eu vi isso levar ao meu caminho até a colina final em direção ao final. Não consegui ver o que
havia lá embaixo do outro lado da colina, mas vi a linha de chegada além disso. Este garfo me
fez parar. Como eu estava sem fôlego, fiquei feliz em parar para descansar. Quando descansei
minhas mãos sobre os joelhos e me inclinei para olhar para o chão, falei com Deus.

Eu: “Senhor, por que tem um garfo? O caminho desviado parece escuro e sinistro e é
obviamente uma estrada menos percorrida. Sei que este não é um atalho para a linha de
chegada, então minha única motivação real para pegá-lo seria você.

“Senhor, talvez haja algo maravilhoso esperando por mim lá. Por outro lado, e mesmo estando
muito adiantado, poderia simplesmente terminar minha corrida e dizer: 'Estou' fora daqui '.
Então estou no céu e removido. ” Decidi orar.

“Pai, no Céu, santificado seja o Teu Nome, venha o Teu Reino, seja feita a Tua Vontade na
Terra, como no Céu. Dê-me hoje meu pão de cada dia e perdoe minhas ofensas como eu
perdôo aqueles que se rebelaram contra mim. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me
das mãos do Maligno. Pois Teu é o Teu Reino e a Tua glória. ”

“Pai, não me conduza por um caminho errado, mas se eu devo seguir este caminho, por favor,
mostre-me favor, Amém.”

Então esperei um pouco e senti uma brisa ao olhar novamente para os dois caminhos. Fiquei
impaciente, então virei para o caminho da direita, ou 'o caminho certo'.
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Eu: “Ok, Senhor, vou continuar neste caminho até a linha de chegada.”

Comecei a andar, mas então tive um forte puxão para parar. Parei e esperei, mas então dei
mais dois passos antes de bater em uma parede invisível. Como agora estava bloqueado,
decidi virar e olhar para o outro caminho.

Eu: “Pai, se quisesse que eu seguisse esse outro caminho, poderia deixar mais claro. Nesse
ponto da minha vida, vou escolher o caminho óbvio e bem iluminado que leva direto a Você e à
Sua glória. ”

De repente, percebi que o cadarço do meu sapato estava desamarrado, então me inclinei para
amarrá-lo. Depois que terminei de amarrar, voltei a ficar em pé e lá estava claro como o dia um
poste de sinalização. Eu ri tanto com isso.

Desenho de sinais de desvio em resposta abaixo ...

Eu: "Ok, ok, entendi."

Eu me aproximei e tirei meu tênis de corrida. Obviamente, eu não poderia usá-los em terrenos
acidentados e acidentados. Pus de lado meus tênis de corrida e coloquei o calçado apropriado
que 'por acaso' estava no caminho esperando por mim do meu tamanho.

Eu: “Bem, padre, acho que o Senhor está me concedendo o 'Desvio dos Mistérios Mais
Profundos'. Você deixou isso muito claro. ” Eu dei um grande 'humph', mas sorri. “Que tal fazer
o Mysteries Detour 'Warrior Princess Road' em vez de como eu gosto de ser uma princesa?”

Eu estava fazendo beicinho e animado ao mesmo tempo que deixei de lado a ideia de uma
finalização fácil e comecei a andar, caminhar mesmo, no caminho menos percorrido. Eu estava
sorrindo, rindo e resmungando, tudo ao mesmo tempo.

Eu: “Senhor, por que precisamos das pedras e de todo o drama da 'estrada menos percorrida'?
Você poderia tornar isso um pouco mais fácil de andar, embora eu não esteja realmente
reclamando. ”

Essas foram as minhas palavras, mas claramente eu estava fazendo beicinho e reclamando.
Quando olhei para baixo, percebi que minhas botas de caminhada estavam desamarradas.
Parei para amarrá-los e, ao me abaixar, ouvi o som de um gigantesco som de reinicialização do
computador.

Eu olhei para cima e meu caminho era de areia fofa e bem iluminado. Eu vi um arco-íris duplo à
distância, várias pombas brancas, uma águia impressionantemente grande e um coro repentino
de anjos celestiais.

Anjos: Cantando. “Erin, você deve andar por aqui, por aqui. Por favor, Erin, você deve andar
por aqui, por aqui. ”
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Os anjos estavam cantando isso com o tema musical de 'Bittersweet Symphony'! Parei de
andar porque estava rolando no chão de tanto rir e as lágrimas escorriam pelo meu rosto.
Então, de repente, me sentei e comecei a chorar de verdade.

Eu: “Oh, por favor, perdoe-me, Pai, pois procuro mistérios mais profundos de Você porque Você
me fascina e eu te amo muito. Você é o melhor Pai do mundo e não me sinto digno do Seu
amor.

“Obrigado por preencher minha vida com riquezas celestiais, não com riquezas terrenas. Não é
que eu seja digno disso, mas é a possibilidade de ter algo a oferecer que agrade a Você.
Obrigado por ser tão gentil comigo durante meu tempo de luto.

“Obrigado por não me excluir de correr a corrida. Eu te amo muito, Senhor, mas às vezes me
pergunto como posso ser usado para a Sua glória quando me sinto tão cansado, esgotado e
quebrado? "

Esfreguei meus olhos e os abri e lá, na minha frente e do outro lado do caminho, estava uma
porta rotulada 'Deus' com uma placa na frente que dizia 'Perguntas feitas?' A placa apontou
para a porta e eu estava rindo quando me aproximei da porta. A porta se abriu de repente e um
feixe de luz irrompeu.

Quando entrei pela porta, ouvi um coro de anjos cantando: "Santo, Santo, Santo!" Eu mantive
meus olhos fechados e caminhei em direção à presença de Deus no Trono. À medida que me
aproximava, meus joelhos começaram a dobrar e ficaram bambos.

Senti a necessidade de cair onde estava e senti uma mão em meu ombro quando uma mão
alcançou meus olhos e ungüento foi esfregado sobre eles. Abri os olhos, mas ainda não
conseguia ver Deus. Eu o senti, mas não pude vê-lo.

Eu olhei para cima e lá estava Uriel. Ele sorriu para mim e eu sorri de volta. Fiquei de joelhos e
adorei a Deus quando uma onda de emoções veio à tona. Orei por várias pessoas e familiares
e agradeci a Deus por me dar uma infância desafiadora.

Agradeci a Ele pelas lutas que suportamos porque minha mãe era solteira e tinha poucos
recursos. Tínhamos morado em casas muito pequenas de 576 a 850 pés quadrados e, mesmo
na minha adolescência, nossa casa tinha apenas cerca de 1.100 pés quadrados.

Depois que minha mãe vendeu aquela casa, ela morou em uma cabana muito pequena, mas
nunca tivemos muitos extras, então eu aprendi a me contentar com o que tínhamos. Cada vez
que eu invejava os ricos, minha mãe me trazia de volta à realidade e eu aprendi a trabalhar
duro e permanecer humilde com seu exemplo.

No entanto, à medida que fui ficando mais velho, os opulentos anos 80 e 90 me levaram a uma
carreira motivada pelo materialismo e foi só depois de passar por minhas próprias provações
que me concentrei mais em Deus e menos no dinheiro. Agora o dinheiro ainda é um presente e
uma ferramenta para mim, mas não é mais um propósito de vida.
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Eu: Sussurrando baixinho. “Obrigado, padre, por nossas lutas e por minhas fraquezas. Tu és o
meu Pai que me conforta e fortalece nas minhas lutas. Obrigado por confortar minha mãe e
conhecê-la no final de sua corrida e não posso agradecer o suficiente.

“Quando penso nesta vida, percebo o quão curta ela é e que ainda é mais curta do que isso.
Enquanto todos nós morremos, muitos não te descobrem durante a corrida da vida e poucos
vivem de verdade. Oro para ter vivido uma vida que O honra.

“No começo, eu não entendi Quem Você era e pensei que Você era meu punidor e divertido,
mas isso era uma mentira. Em vez disso, Você é o doador da vida, mas muito poucos aceitam
o presente que oferece. Eu te amo, Pai, e sou muito grato por cada momento aqui. Por favor,
mostre-me como melhor atendê-lo neste momento. ”

Deus: “Erin, sinto muito por sua dor. Por favor, permita-Me confortá-lo. A vida na Terra é cheia
de perdas, mas uma vida bem vivida tem bênçãos eternas esperando aqui para aqueles que
escolherem o caminho da retidão e aceitarem que Meu Filho morreu para que pudessem viver.
Por favor, dê-Me seu jugo para que eu possa aliviar seus fardos. ”

Eu: “Pai, nunca esperei sentir uma perda tão repentina. Eu sinto um buraco no meu coração.
então, por favor, conserte isso porque eu tinha como certo que minha mãe sempre viveria. ”

Deus: “A morte começa no nascimento, Erin, e os dias de cada homem estão contados.
Conheço cada um como cada vida está em Minhas mãos e sou capaz de determinar tanto os
dias de um homem como os cabelos de sua cabeça. Erin, não há surpresas para mim. ”

Eu: “Eu sei que sou humano e, portanto, meu mundo é limitado às pessoas em meus círculos.
Nenhum de nós sabe o número de nossos dias. Embora eu não tenha certeza, oro para nunca
ver a morte como é doloroso levar a ela, mas é ainda pior para aqueles que são pegos de
surpresa. ”

Deus: “Erin, o tempo está chegando, mas o tempo está próximo e os Dias de Noé estão aqui.”

Eu: “Como posso saber?”

Deus: “Olhe para trás em sua vida e observe que a aceleração da ganância, perversão,
ilegalidade e tudo que é profano agora prevalece.”

Um anjo voltou minha atenção para uma área perto de algumas colunas e havia um enorme
mapa global. Eu vi luzes vermelhas marcando toda a região ao redor de Israel, mas a Europa,
a China e os territórios russos também eram vermelhos. Embora algumas áreas tivessem azul
e vermelho, o azul estava quase desaparecendo.

Eu: “Oh, Senhor, são estes os países que se opõem a Israel? É agora? ”

Deus: “O mundo está prestes a abandonar Israel e pisar na Minha terra e isso não pode ser
interrompido.”
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Então eu vi um anjo com uma balança e percebi que ela estava desequilibrada. Israel pesava
mais do que o outro lado.

Eu: “Pai, e todos aqueles que apoiam Israel? Você não terá misericórdia? "

Deus: “Estes não serão esquecidos, mas sua voz não será ouvida e só eu conhecerei o
verdadeiro coração dos homens. O julgamento está chegando como está escrito e trarei
calamidade sobre aqueles que oprimem os necessitados, os idosos e os viúvos.

“A cada poucos segundos, recebo uma criança faminta, enquanto aqueles que poderiam ajudar
fazem vista grossa. Sempre haverá pobres na Terra, mas agora há uma escala desequilibrada.
Aqui no Céu eu faço o equilíbrio da balança, mas na Terra é como os dias em que o profeta
Amós viveu ainda é mais traiçoeiro.

“Em seus dias, houve um terremoto que sacudiu a terra, mas ainda assim houve um aumento
da iniquidade e o amor de muitos esfriou. Descobri que mesmo agora existem muito poucos
cujos corações permaneceram focados em Mim. Mesmo nas igrejas, há cerimônias de rotina
com roteiros e muitos atos de adoração ocorrem sem nenhum valor para mim.

“Agora, contratos, decretos, leis e convênios estão sendo declarados por línguas e mãos de
homens. Agora estou removido como uma testemunha sobre eles enquanto servem aos seus
próprios deuses. Erin, não seja como eles. ”

Eu: “Oro para não ser como eles, mas, por favor, ajude-me a manter meus olhos sempre fixos
em Você”.

Deus: "O julgamento está chegando, Erin, por favor, entenda que o julgamento está chegando."

Eu: “Pai, estou com medo porque o Senhor é muito sério.”

Deus: “Não tenha medo, Erin, mas escreva como um escriba e ore. Seu coração permanece
aqui Comigo e um coração flexível é aquele que se arrepende, então sinta-se encorajado, pois
você tem um vaso de barro no qual o Oleiro pode moldar. Isso é bom, então agora permita-me
derramar em você o que é bom e beber a água da vida que refresca ”.

Eu: “Eu te amo”.

Deus: “E eu te amo”.

O anjo me colocou de pé e passou pela porta do caminho.

Uriel: “Este não será um momento fácil para entregar mensagens. Ainda há boas novas, mas
poucos têm ouvidos para ouvi-las. Em seu momento de luto, venha a Deus, Erin, pois Ele está
aqui. ”
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Eu: “Uriel, estou em desgraça porque meu corpo dói de novo? Minha dor foi temporariamente
removida para a minha jornada para o funeral da minha mãe, mas agora estou de volta com
dor. ”

Uriel: “Ele removeu a sua dor porque você já tinha dor suficiente no seu coração. Erin, as
lágrimas são uma ponte para Deus e você construiu muitas pontes, mas logo você vai dançar
como dançava na sua juventude. Você receberá algumas palavras importantes, portanto,
deixe-as claras e escreva menos e diga mais.

“Se você não está claro, faça perguntas diretas, venha a Deus, não ao homem e Ele fará um
caminho para você. Não se preocupe. Nem tudo acontecerá enquanto você estiver aqui, mas
parecerá verdadeiro para aqueles que receberem suas mensagens mais tarde de que Deus é o
Autor e Consumador da corrida ”.

Sonhe…

6


