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070 - Coisas do Céu

Recebidas Sábado, 22 de junho de 2013

(Anteriormente conhecido como Mini 19)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Senhor, eu te amo muito. Você é tão
incrível. Senhor, não me deixe cair em meus louvores a Ti. Sei que há
muitos mais do que eu que são fiéis no serviço à Sua Igreja. Existem
aqueles com os meios para dar mais do que eu sou capaz, mas, Senhor,
Você conhece todas as minhas fraquezas e todas as minhas imperfeições,
mas Você me ama.

Eu concedo este dia a Você no todo, não em parte, para que Você
possa me usar para Seus propósitos. Às vezes tenho medo de oferecer este
corpo, pois, a cada vez, corro o risco de ser repreendido, refinado e,
possivelmente, mais provações. No entanto, apesar do risco de permitir mais
refinamento, com a mesma facilidade se volta e me oferece mais amor e
compreensão.

Cada dia, quando me ofereço como sacrifício vivo, confio plenamente
no Deus da Criação, o Senhor Jesus do meu coração e o habitante do meu
vaso e templo terrestre. Você sussurra para mim enquanto eu durmo e grita
Suas promessas enquanto estou acordado. Você me dá a capacidade de lhe
dar a batalha.

Os Leões e os Lobos vêm. Eles me encurralam e desejam me devorar,
mas Tu, Senhor, és maior do que estes. Você me dá os pés como um cervo
para que eu possa subir nas alturas. Agradeço-te, Senhor, por nos libertar do
inimigo e não permitir que entremos na cova.

Mesmo se caíssemos, Você nos puxaria para fora e nos colocaria em
Sua rocha de segurança, longe do fogo consumidor; isso é o quanto você
nos ama. Desde o início dos tempos, e mesmo antes, Você nos escolheu
para o Seu plano. Você escreveu nossa história e nos colocou juntos para
este grande momento.
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Não entendemos o quadro completo ou mesmo o resultado, mas nos
voltamos para a Bíblia, Tua Palavra, para nosso entendimento enquanto
meditamos em Tuas Palavras. Senhor, mostre Seu amor e derramamento
para aqueles que zelam diligentemente por Seu retorno.

Você acelerou nossa corrida e trouxe nossas atenções para um final
forte. Vemos a linha de chegada e sabemos que Você está lá para nos
receber. Senhor, não permita que nossos corações fiquem preocupados com
coisas sobre as quais não temos autoridade, mas permita que nos
concentremos em coisas amáveis. Senhor, temo os tempos em que estamos.

Você me mostrou coisas que virão em um tempo de grande angústia
que é diferente de qualquer outro. Senhor, meu Espírito, o Espírito Santo,
confirma algo perturbador, mas não vejo nada ao meu redor. À noite, Você
revela inundação e fogo, mas eu acordo com o céu azul e celebração. Você
me mostra, à noite, uma entidade devoradora e sacrificadora de crianças;
um leão e um urso.

Você me mostra isso, mas meus filhos estão seguros e minha casa
está em paz. Então, o que é isso assomando em meu Espírito que me chama
para interceder agora? Senhor, por favor, conceda-me revelação para que eu
seja capaz de orar e ficar de pé.

Mostre-me que essas tempestades estão chegando para que possamos
ter uma casa em alicerces firmes e possamos ajudar aqueles a conhecer
você. Você não é o Deus do medo. Você, Jesus, é o Deus e o Príncipe da
paz. Eu me esvazio para que Você possa me preencher este dia com
Palavras de conhecimento. Amo-Te, Jesus.

Jesus: "Erin, sobe aqui."

Quando subo pelo Portal hoje, paro e olho meu corpo para ver minha
idade. Tenho cerca de oito anos hoje. Eu ri e corri para ele. Ele estava
sentado hoje na base da Árvore da Vida. Eu corri para ele.

Eu: "Hayah!"

Ele se levantou de sua posição para me receber de braços abertos. Ele
me pegou e me segurou. Fiquei tão feliz por estar em Seus braços que
comecei a chorar.

Jesus: "Que bom que você veio."

Eu: "Eu te amo, Pai. Estou feliz por estar aqui."
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Ele me colocou no chão e beijou o topo da minha cabeça. Enquanto Ele
o fazia, e enquanto escrevo, senti um formigamento quente, ou onda, de
calor percorrer minhas veias.

Jesus: "Volta aqui."

Ele pega minha mão e passamos pela árvore. Descemos perto das
vinhas. Ele então fez um pequeno desvio e eu soube que Ele tinha planejado
me levar para outro lugar hoje.

Ele caminhou até uma bela videira. Todas as videiras estavam
produzindo cachos recordes de uvas. As plantas de mostarda haviam
sumido. Percebi que o solo era de um rico chocolate amargo, quase preto,
que pensei não ser uma cor no céu.

Jesus: "Erin, você tem uma ideia."

Eu olhei para ele. Fico surpreso cada vez que Ele conhece todos os
meus pensamentos. Comecei a rir.

Eu: "Estou surpreso em ver essa terra preta. Nunca esperei ver o preto
como uma cor aqui no céu."

Ele estava rindo. Ele se abaixou e colocou um monte de solo fértil em
Sua mão. Ele o trouxe para que eu pudesse ver e me aproximou. Eu pude
ver de repente com meus 'olhos super celestiais'.

Imediatamente, pude ver microscopicamente. Esse solo rico e negro
era, na verdade, composto de bilhões de minerais e nutrientes preciosos!
Com os meus 'super olhos, não havia preto em absoluto, mas sim todos os
cristais lapidados, esmeraldas, rubis, prata e ouro.

Eu: "Nossa, isso é incrível!"

As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e não paravam.

Jesus: "Por que você está chorando? Não é uma descoberta divertida?"

Eu: "Jesus, estou constantemente impressionado com este lugar tremendo.
Tudo aqui é tão incrível. Estou impressionado com o grande cuidado que
você teve em nos amar e os dons incríveis que você tem aqui para nós. É
novo aqui a cada dia. Cada vez que você é novo e eu cresço mais
profundamente no amor por você."

Eu estava chorando. Ele estava tentando melhorar meu humor.

Jesus: "Erin, tudo isso por cima de uma moita de terra?" Ele estava rindo e
me deu um abraço lateral. "Estou lhe mostrando algumas coisas. Primeiro,
não pegue algo com os olhos de suas lentes terrenas. Sempre há mais do
que seus olhos podem ver!" Ele aponta para Seu olho direito.
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"Em segundo lugar, o mesmo é verdadeiro com algo tão simples como
a cor preta. O branco não tem cor, mas o preto é composto de muitas cores
diferentes. Aqui, todas as cores, especialmente o branco, são significativas e
belas. A composição é pura.

"Na Terra, o inimigo usará ambos. Você vê a partir de um
entendimento terreno. Você está assumindo que ainda há coisas no céu que
se escondem na 'escuridão' ou nas 'sombras'. Erin, olhe ao seu redor. Onde
estão as sombras?"

Eu estava rindo porque estava procurando diligentemente, mas...
nada. Ele se divertiu me observando.

Eu: "Não tem!"

Jesus: Rindo. "Na Terra, a escuridão permeia a paisagem mais da metade
do tempo. Você tem noite e dia, mas também tem áreas sem luz ou sombras
mesmo em plena luz do dia. A escuridão realça um objeto em foco ou
esconde algo sinistro.

" Escuridão está vazio de luz e é aqui que ocorre o maior mal. Aqui,
tudo está à vista com suas lentes celestiais. Não há nenhuma das sombras
esperadas, escuridão ou mal à espreita; eu prometo a você. "

Fiquei aliviado com a explicação dele.

Eu: "Acho que quando vi o solo rico fiquei surpreso."

Jesus: "De que cor você esperava?"

Com um aceno de Sua mão, a sujeira ficou branca como a neve. Eu
estava rindo tanto e balançando a cabeça 'não'. Então Ele acenou com a mão
novamente e o solo ficou azul. Novamente eu estava rindo e ele também.

Eu: "Oh, por favor, Senhor, restaure o solo como estava."

Jesus: "Ah, sim." Instantaneamente, o solo voltou ao preto intenso. "Acho
que isso é mais fácil para minha filha entender."

Então Ele foi até a videira. Notei que havia sete cores diferentes de
cachos de uva, todos na mesma videira. Eles variavam em cores de uma uva
branca translúcida até um rico vinho escuro. Ele colheu uma uva de cada cor
e colocou minhas mãos em concha.

Ele me deu as sete uvas e levou sete uvas para si. Então Ele fez sinal
para eu experimentá-los. Escolhi primeiro a uva branca. Foi muito fofo. Eu o
observei. Ele comeu a uva branca e depois escolheu a amarela.

4



Eu olhei para minha uva amarela também e levantei-a para minhas
'lentes celestiais'. Eu vi como essa uva é incrível. Tinha profundidade e
parecia uma joia. Eu vi ainda mais. Eu podia ver cristais como diamantes,
pérolas e ouro compondo o suco dessa uva amarela. Ele sabia que eu estava
pasmo com isso.

Jesus: "Erin, é comestível."

Ele estava sorrindo e vendo como eu estava pasmo com apenas uma
única uva no céu. Ele ficou satisfeito comigo e se divertiu comigo ao mesmo
tempo. É assim que Ele ama a todos nós! Eu coloquei a uva amarela em
minha boca. Ele explodiu com sabor e tinha um gosto tão bom.

Jesus: "O que você acha?"

Eu: "É tão bom que não consigo descrever. Não há descrições terrenas. Tem
um gosto tão maravilhoso que me dá vontade de Te adorar." Ele riu alto.

Jesus: "Sim, esta é a ideia aqui em cima."

Eu: "Jesus, aqui não é preciso nenhum esforço. Perdoe-me, mas, na Terra,
a cada dia, estou tão distraído pela escuridão que me rodeia e nos outros.
Procuro-te, mas, quando não te vejo, Estou preso ao mundo. É difícil adorar
Você em uma tempestade. "

Jesus: "Interessante. A tempestade é a hora mais importante para me
adorar."

Eu: "Acho que, quando chega uma tempestade, vejo Você como estando lá
em uma base 50/50. Tenho apenas 50% de certeza de que Você está lá.
Aqui, Você está 100% em todas as coisas. Adorá-lo aqui é tão fácil e não
como o que eu esperava. Devemos acreditar, ou assim fomos ensinados na
Terra, que nossa missão no Céu é estar ajoelhada e adorando Você 24 horas
por dia, 7 dias por semana e nada mais. "

Jesus: "Então, deixe-me ver se entendi. Deus no Trono o criou para estar
100% do tempo no céu e você não serviria a nenhum outro propósito aqui?
Parece uma tática do inimigo. Que religião ensina isso? Você deve se
ajoelhar continuamente cantando ou recitando palavras ociosas a Deus no
Trono por toda a eternidade e nada mais? Isso certamente não parece muito
produtivo. "

Eu: "Senhor, não é isso que queres aqui?"

Jesus: "Erin, a adoração no Trono do Céu é sempre em espírito e verdade.
Você deve vir como está. Agora, há uma ordem. Existem eventos e certas
estruturas a serem seguidas. Existem atos de obediência que são muito
agradáveis a Deus.
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"Aqui, no Céu, você vem com tanta gratidão que 'deseja' estar com
Deus. Há amor aqui. Há ordem, mas estrutura celestial que é
completamente sagrada. Adoração e louvor aqui não têm comparação na
Terra.

"Aqui, na eternidade, a adoração é uma experiência tão apreciada e
tão gratificante que você não poderá esperar até a próxima vez, entendeu?
Aqui, é uma saudade e desejo versus um obstáculo e um dever."

Eu: "Não quis dizer que não gostaria disso."

Jesus: "Eu sei. Parece que o ensino na Terra é que o Céu é enfadonho e
monótono. Aqui, há tanto o que fazer. Por que eu prepararia um lugar, ou
Casa, para você aqui se você não pudesse apreciá-lo "Você vai aproveitar
tanto o seu Lar que vai adorar a Deus ainda mais por causa disso. Você é
grato e grato. Você é como é agora."

Eu: "Oh, você quer dizer constantemente temeroso de Suas obras gloriosas
aqui?"

Jesus: "Deus te criou para a adoração, mas também se deleita com o que te
traz alegria. Ele se deleita com a tua felicidade. Aqui, no céu, você está
constantemente descobrindo coisas novas. Cada vez, você fica mais
maravilhado. Cada vez, você adora a Deus mais. Cada vez que há adoração
celestial, sua adoração é ainda mais fervorosa do que da última vez. Quando
você descobriu uvas ou solo, o que você fez?"

Eu: "Eu te agradeci em meu coração cada vez mais; louvando-te."

Jesus: "Agora, isso soa mais para mim como o plano de adoração de Deus,
certo? Tudo o que você faz aqui adora o Deus de toda a criação."

Eu: "Senhor, aprendemos coisas sobre o Céu que não entendo. Eu entendi
de algumas pessoas que flutuamos e não há gravidade."

Jesus: "Erin, onde está escrito? Não acabei de pegar sua mão e levá-la até
aqui? Há uma vida incrível em tudo aqui, correto? As Escrituras vão atestar a
vida mais abundante aqui. Novamente, se você quiser para começar do
início, vá para o Jardim em Gênesis.

"O Jardim era uma pequena réplica daqui. Este pode ser o seu ponto
de partida. O céu e a vida no Céu refletem Adão e Eva. Você está ouvindo
relatos de coisas de outras pessoas que são melhor tirados do contexto das
Escrituras.
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“Lembre-se, quando as testemunhas voltaram do encontro com o Céu,
elas não tinham permissão para discutir tudo. Você não discute tudo, mas
você se consola e fala com convicção sobre o que o espera, certo?

”Agora, o Céu também não é produtivo? Não diz em João 5:17 que
Meu Pai trabalha e eu trabalho? Em Isaías, ele fala em 65:21-23 sobre
aproveitar os frutos do seu trabalho. Erin, há tanto mais."

Eu: "Então, Senhor, há gravidade no céu?"

Jesus: “Erin, há abundância aqui. Existem coisas que você não tem
vocabulário para descrever e nenhuma referência terrena como um ponto de
vista. É como a uva que você acabou de comer, correto? Você ouviu música
aqui. Não há nada assim, certo? ”

Eu: Fiquei animado. “Sim, Senhor, isso atravessa meu corpo até minhas
células e eu me perco em pleno amor e adoração a Você através da música.”

Ele está sorrindo e ficou, novamente, satisfeito com minha resposta.

Jesus: “A Escritura também diz que o seu corpo é glorificado e jovem? Você
não encontrou isso? Não é esta regeneração como em Mateus 19:28? João
não estava tão sobrecarregado ao registrar seus relatos que teve que ser
lembrado em Apocalipse 21: 5. Portanto, Erin, tenha cuidado com as
suposições da imaginação. O que você vê aqui?"

Ele apontou novamente para o Vale de Beracah, um dos muitos vales
no céu. Com meus 'olhos de águia' celestiais, vi coisas que seriam vistas na
Terra, mas todas aprimoradas para serem mil vezes melhores, mais
interessantes, esteticamente agradáveis, profundas, ricas, estimulantes,
belas, saborosas e vivas; sim, vivo! Ele estava lendo meus pensamentos.
Comecei a chorar enquanto escrevo.

Eu: Em voz baixa. “Senhor, tudo está vivo aqui. Nada está morto ou
morrendo. Não há nada contrário; sem sombras e sem espreita. Tudo é
bonito."

Estendi a mão e o abracei. O topo da minha cabeça alcançou o meio
de seu estômago. Ele passou os braços em volta de mim e me abraçou
enquanto eu chorava.

Jesus: “Agora, Erin, você pode sentir Meus braços em volta de você, certo?
Não sou um espírito ou fantasma que vai flutuar, certo?”

Ele estava rindo. Eu podia sentir todo o seu corpo rindo. Eu ri também.

Eu: “Obrigado, Senhor. Eu precisava ser lembrado sobre nosso Lar.”
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Jesus: “Erin, este não é um planeta alienígena. Esta é a Terra Prometida.
Não existem conceitos estranhos e assustadores aqui. Agora, seu Lar na
montanha; conte-me sobre algo lá. ”

Eu: “Ah sim; a tecnologia celestial. Posso gostar de cozinhar, mas posso
fazer uma refeição instantaneamente. Posso gostar de abrir minhas portas
nano, como paredes de vidro, ou posso abri-las imediatamente. A música
toca em todos os lugares e o volume pode ser aumentado pelos meus
pensamentos. É permitido falar sobre isso? ”

Jesus: “Agora você não se pergunta, em Daniel, se ele não tinha palavras
para descrever, aqui estava o que ele estava falando? Você será produtivo
aqui. Produtivo significa que você vai produzir aqui, entendeu? Você terá
alegria com seu trabalho e desfrutará dos frutos de seu trabalho também. ”

Eu: “Eu não entendo sobre Daniel aqui, Senhor?”

Jesus: “Daniel viu coisas que não conseguia descrever. Eles estavam além
de sua compreensão, como seu Lar na montanha. Nos dias de Daniel, isso
era assustador, mas você não se assustava com isso. Por que?"

Eu: “Acho que porque a tecnologia terrestre agora imita, ou está muito perto
disso agora.”

Jesus: “Bem, não é como aqui, garanto-lhe.”

Eu: “Oh, perdoe-me, Senhor. Na Terra, acabei de encomendar persianas
para uma janela para uma cliente que ela pode mover para cima e para
baixo durante o dia a partir de seu telefone celular. ”

Jesus: “Sim, isso é impressionante, mas baseado em tecnologia falsificada.”

Eu: “A tecnologia está se acelerando aqui na Terra em velocidade recorde.”

Jesus: “Bem, está quase na hora de Eu vir então, certo, ou alguns vão
acreditar que a tecnologia é a sua salvação.”

Eu: “O quê?"

Jesus: “A Terra tornou-se dependente dos deuses do mundo. Lembre-se de
onde eles moravam. Lembre-se de que agora eles estão cortados e
incapazes de voltar. Eles estão com raiva."

Eu: “Senhor, venha logo nos resgatar”.

Jesus: “Não se preocupe. Isso não traz nenhum benefício, certo? Agora,
onde estávamos? Ah, sim, venha aqui. ”

Ele me leva a um ponto com vista para este belo vale. Lá, eu podia ver
cume após cume de vales e belezas. Cada área era única e diferente.
Algumas moradias pareciam de outra época.
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Ao longe, e no centro, está a enorme Cidade de Ouro. Era tão grande e
em camadas; em níveis diferentes de tudo na Terra. É só meu palpite, mas
quando os caídos ergueram suas torres, talvez tenham tentado torná-las
semelhantes ao céu. Eles eram como um arranha-céu de vidro, mas também
como cristal lapidado.

Eu vi jardins, mansões, fontes e o Trono; a luz da glória do Trono.
Desse ponto de vista, não tenho certeza de quão grande é. Porém, quando
estou perto da Cidade, não parece a mesma escala.

A cidade é enorme, ao contrário de qualquer outra cidade da Terra.
Pode ser ainda maior do que o estado do Texas, mas não tenho certeza. Isso
é semelhante a como o 'tempo' não é o mesmo no Céu e na Terra. Suspeitei
que as formas de medida são diferentes aqui também, mas, novamente,
estou apenas supondo. Ele estava lendo meus pensamentos novamente.

Jesus: “Erin, quais são os seus pensamentos?”

Eu: “Senhor, a Cidade de Ouro é muito precisa e matematicamente perfeita.
A construção disso na Terra seria impossível. É como um arranha-céu de
vidro perfeitamente feito, mas tão largo na base quanto no céu, como um
cubo. Apesar disso, ainda posso ver o Trono de Deus. Como isso é possível?"

Jesus: “Oh, que mistério! Pense dessa maneira de como você se sente
quando vê isso? ”

Eu: “Incrível. Estou pasmo. Estou atraído por isso. Minhas células são
lembradas de Sua Santidade, bem como de Sua força, mas, para mim,
vendo a Cidade e o Trono, eu li isso como a mais incrível carta de amor só
para mim. ” Eu estou em lágrimas

“Quando eu ouço o coro celestial de anjos, eu ouço uma canção de
amor. Você canta para o meu coração e eu te louvo mais. Estou seguro aqui
com você. Na Terra, não me sinto tão amado como me sinto em Sua incrível
glória e presença. Eu sei que não tenho permissão para discutir algumas das
coisas que vi. No entanto, posso dizer, Senhor, que isso está na Bíblia, mas
apenas escondido à vista de todos? Não só isso, mas este é apenas um
deles.”

Jesus: “Erin, em breve todas vocês ficarão muito felizes com o que tenho
aqui à sua espera. Você não se lembrará mais das coisas anteriores. Você
terá compreensão, mas será libertado daquilo que o mantinha acorrentado
na Terra.”
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Eu: “Senhor, quando me levar a lugares como este, só quero estar contigo
cada vez mais. Parece muito real. Estou pronto."

Jesus: “Paciência. Algumas coisas devem acontecer, mas eu irei e não
demorarei. ”

Eu: “Senhor, do meu ponto de vista, a cidade é muito maior do que estou
descrevendo. É isso?"

Jesus: “Sim”. Ele riu. "Muito maior!"

Percebi que estava errado em minha avaliação.

Jesus: “Erin, não é para isso que você está aqui. Você está aqui para
compartilhar o que viu. Não é necessário que você mede a cidade sagrada
para testemunhar agora. Você está aqui para escrever sobre o que considera
conforto. Em breve, será importante focar em coisas como essa.

“As pessoas vão criticar você. Você será chamado de nomes. As
pessoas ficarão com raiva porque você não lhes disse o que elas querem
ouvir. De agora em diante, você deve se concentrar na alegria do céu. Você
não deve ouvir aqueles que afirmam ter maior compreensão do que você a
respeito do céu.

“Sempre verifique as histórias pelo que você conhece das Escrituras.
Você será mostrado em outros momentos que virão. Escreva conforme as
instruções e não tenha medo. Logo você terá descanso.

“Finalmente, lembre-se do que você não pode ver com seus olhos
terrestres. Lembre-se de Eliseu; que ele aprendeu com Elias como em 2
Reis 6. Esta história em particular também é interessante agora. Os sírios
cercaram a cidade e houve pânico.

“O que aconteceu quando o servo de Eliseu se sentiu sozinho? Então
Eliseu orou para abrir os olhos de seu servo e o servo viu as montanhas
cheias de cavalos e carros de fogo enviados do céu. Eles se regozijaram
como 'Aqueles que estão conosco são mais do que eles estão com eles'.

Então, Erin, lembre-se, o que você está sentindo é o resultado de
alguém cujo Espírito deseja estar em casa aqui. Embora você não veja com
olhos espirituais na Terra, e seja para seu benefício que você não veja, por
favor, console-se em saber que apenas um terço caiu na Terra e que, aqui no
Céu, os outros dois terços permanecem.

“Há mais por você do que contra você. Viver é Cristo e, morrer, é
ganho. Você ganha tudo aqui. Por favor, sinta-se encorajada.”
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Ele me abraçou e me acompanhou de volta ao Portal. Ele sorriu e
colocou a mão sobre o coração. Fiz uma reverência, coloquei minha mão
sobre a minha e fiz uma reverência. Nós rimos.

O sonho acabou.

Eu imediatamente abri minha Bíblia em Filipenses 4:6-7. Não houve
acidente aqui. Eu percebo que devo colocar meus olhos no céu. É aqui que
me sinto mais confortável. Sabemos que nossas recompensas são grandes,
pois nosso corpo não vai mais se deteriorar ou enfraquecer.

Entraremos em uma bela terra sem terminologia terrestre descritiva e
estaremos para sempre com Jesus em adoração. Há um conhecido autor de
muitos anos atrás que espero um dia encontrar no céu. No entanto, retirei
seu nome para não causar divisão entre os cristãos. No final do livro, ele
descreve os acontecimentos que ocorrem quando os personagens entram no
céu, mas se alteram um pouco para manter o anonimato:

“As coisas que começaram a acontecer depois disso foram tão grandes
e lindas que não consigo escrevê-las. E para nós, este é o fim de todas as
histórias e podemos dizer com toda a certeza que todos viveram felizes para
sempre. Mas, para eles, foi apenas o começo da verdadeira história. Durante
toda a sua vida, suas aventuras foram apenas a capa e a página de rosto.

Agora, finalmente, eles estavam começando o capítulo um da 'Grande
História', que ninguém na terra leu. Este 'livro' continuará para todo o
sempre, onde cada capítulo é melhor do que o anterior.”

Isso é a coisa mais incrível. Nada que eu pudesse descrever é como o
paraíso. A cidade do nosso Deus é como nenhum outro lugar. Nosso amor
está aí e nossos melhores capítulos estão prestes a começar. Nossa aventura
é apenas o começo do que o Senhor planejou para aqueles que O amam.

Minha vida tem sido dolorosa e nada de grandes consequências, mas
aguardo com grande expectativa o glorioso romance do Paraíso. O melhor
romance é a eternidade e, assim como minha vida com Cristo, cresce mais e
mais a cada dia como uma sinfonia divina sem fim.

O que Jesus planejou para nós sempre será ainda melhor do que no
dia anterior. Sempre teremos uma vida de ascensão contínua de alegria
eterna. Sempre louvaremos a Deus em tudo o que fizermos.

Nossa vida em breve chegará ao fim aqui, pois isso é pequeno, mas o
que nos espera no Céu é o início de algo tão incrivelmente, indescritível,
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incrivelmente fantástico e amorosamente criado por Nosso Pai Celestial, que
anseia estar conosco. Estamos prestes a ser a 'história real'!

Amor e bênçãos ... Erin
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