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071 - A Vinha

Recebido na sexta-feira, 28 de junho de 2013

(Anteriormente conhecido como Mini 20)

Comunhão

Querido Pai, obrigado por este dia. Obrigado por orações respondidas.
Lamento, Senhor, por não passar tempo contigo. Você está me abençoando
muito e não estou honrando tudo o que você fez por mim.

Você me deu um dom, me mostrou bondade e me mostrou Seu amor.
Senhor, o Senhor honrou todas as promessas feitas a mim aqui na Terra e,
em breve, estou pronto para ir para Casa. Posso até começar a cheirar,
sentir e saborear o Paraíso quando não estou lá.

Não gosto de como estou aqui na Terra. Sou muito humano e muito
vaidoso. Às vezes, reflito sobre mim mesmo e me esqueço de como Você é
maravilhoso e magnífico em todos os sentidos. Agradeço-te, padre, por
pensar em mim. Eu te amo. Querido Jesus, eu te amo. Senhor, eu adoraria
ouvir de Ti, em Nome de Jesus.

Depois disso, fui criado. Em 'termos da Terra', fiquei no sonho por
cerca de duas horas e quarenta minutos. O sonho que tive foi o Senhor
construindo uma casa para mim. Este sonho foi maravilhoso e, ainda mais
do que o normal, construir uma casa era algo que eu não vivi na Terra, mas
ansiava.

Jesus: “Erin, sobe.”

Quando eu subi, eu tinha 25 anos. Eu estava usando algum tipo de
sapato. Eu imediatamente chutei isso para que meus pés estivessem
diretamente no solo sagrado do céu. Quando senti a grama em meus pés
descalços, soube que estava em casa.

Ouvi dizer que outras pessoas que afirmam ter visitado o céu dizem
que nossos pés nunca tocam o solo aqui. No entanto, eu só experimentei
isso perto do Mar de Vidro e muito raramente.

Aqui, no céu, meus pés desejam tocar o chão e eles tocam. Eu acendi
de alegria. Jesus se levantou da sua rocha para me cumprimentar. Ele
estava rindo e sorrindo. Pareceu uma corrida mais longa para Ele hoje, mas
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foi ótimo. Ele me recebeu com um abraço e minha cabeça repousou em seu
peito. Ele me beijou no topo da minha cabeça.

Jesus: “Erin, estou tão feliz em vê-la hoje. Oh, como eu te amo! ”

Eu: “Eu também te amo! Senhor, estou tão feliz por estar aqui contigo. É
maravilhoso."

Percebi que ele estava sorrindo para mim novamente com diversão.
Fiquei olhando para os meus pés descalços na grama. A grama está viva, por
isso parece receber meus pés de bom grado. Sob meus pés, a grama parece
vibrar. Eu levantei um pé e olhei. Então, coloquei de volta no lugar. Foi
fascinante.

Jesus: “Por que você tirou os sapatos com tanta urgência?”

Eu: Eu estava chorando. “Senhor, algumas razões; Queria ter certeza de
que, quando Você esclareceu a questão com a gravidade da última vez, senti
a força do solo celestial. A base deste solo parece melhor do que o solo na
Terra.

“Eu estava descalço em meu gramado na Terra esta semana e estava
preocupado em saber onde meus pés descalços se tocavam. A grama estava
gostosa, mas me perguntei sobre pequenas cobras ou outras coisas
escondidas. Aqui, as belas folhas de grama são macias, quase como pêlo, e
dão uma sensação maravilhosa. Meus pés não machucam aqui e não deixo
marcas. Eu não danifico nada.”

Jesus: “Então você só agora está prestando atenção nisso? Ele esteve aqui
o tempo todo.”

Eu: “Senhor, não me senti bem esta semana. Foi uma semana boa, cheia de
amigos, família, amor e risos, mas, quando tive alguns dias difíceis, procurei
um trecho do 'Aqui'. Minha mente está aqui, agora, no céu. Queria lembrar
até mesmo o menor detalhe. Eu queria mais do nosso Lar aqui.”

Jesus: “Bem, estou honrado que, depois de todo esse tempo aqui Comigo,
você agora está vendo um pouco do Céu.” Ele estava brincando comigo.

Eu: “Senhor, é porque estou sempre tão maravilhado por Ti e fixo em Ti que
só olho ao meu redor se Tu me apontas para alguma coisa.”

Ele se estica com um braço por cima do meu ombro e me dá outro
beijo no topo da minha cabeça. Isso sempre me faz chorar. Suas bênçãos
enviam uma carga elétrica de amor através de mim que não pode ser
explicada ou replicada. O amor que Ele tem por nós é tanto que nosso corpo
só reage assim a ele. Renovou minhas forças e me trouxe alegria e amor.
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Jesus: “Esta é a resposta que tenho desejado ouvir.”

Eu: “Ó Senhor, pensei que Você sempre soube que é com Você que desejo
estar, não importa aonde me leve e o que me mostre. Lamento ter baixado
os olhos para os meus pés e, em vez disso, prestado atenção aos meus
passos.”

Jesus: Ele estava rindo. "Não se preocupe. Isso é impossível aqui. Eu gostei
de assistir você. É isso que desejo. Você percebe que veio hoje como uma
donzela, mas seu rosto era como o de uma criança?

“Você estava maravilhado. Quando você correu para Mim, ficou tão
feliz em Me ver que chorou. O tempo todo, você sorria e sentia muito amor e
alegria por mim. Você sabe o quanto isso significa para mim?”

Eu: “Senhor, nada posso oferecer a Ti. Eu venho pobre. Não tenho grandes
coisas para trazer e nada de qualquer consequência. Não posso recitar as
Escrituras com facilidade ou me gabar daqueles que salvei para você. Tudo o
que tenho, quando venho, é meu coração, alma e espírito. Tudo o que tenho
é o que Você me deu, então, de bom grado, ofereço tudo o que sou. O que
mais eu tenho?”

Jesus: “Você está cheia de sabedoria hoje, Erin. Você alegra Meu coração.
Venha, eu tenho mais para mostrar a você hoje.”

Ele pegou minha mão e caminhamos. Ambos os nossos pés
definitivamente estavam tocando o solo celestial. Percebi que minha mão na
dele era bem pequena. Quando Ele segurou minha mão, ela foi
perfeitamente projetada para ser segurada pela Sua. Eu nunca percebi isso
antes. Minha mão nunca se sentiu assim.

Eu olhei para Ele enquanto caminhávamos. Ele sabia o que eu estava
pensando. Ele sorriu, riu e apertou minha mão como confirmação. Passamos
pelo lindo vinhedo. A luz, a luz gloriosa do Céu, parecia estar nas primeiras
horas da manhã.

Eu parecia confuso. De repente, olhei em volta, mas não havia
sombras. Foi uma sensação de manhã. Eu não entendi. Eu o ouvi rindo
enquanto lia meus pensamentos. Só então, enquanto caminhávamos por
uma pequena berma de grama, vi a luz gloriosa permear os vinhedos.

Essas lindas uvas multicoloridas tornaram-se lindas joias, ou prismas.
Todo o vinhedo dançou com cores. Eu engasguei com incrível deleite. Puxei a
mão de Jesus com entusiasmo e então me parei. Eu percebi o que estava
fazendo.
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Ele estava rindo e manteve minha mão. Fomos juntos para a vinha. Eu
ouvi cantar. Eu estava olhando para todos os lados, mas não conseguia ver
de onde vinha o canto.

Havia uma camada de orvalho no chão e as videiras bebiam aquele
orvalho matinal lindamente estranho. O orvalho era como mercúrio, mas
transparente, como gotículas de água. Foi fascinante.

Jesus: “Erin, nós mal vamos além dos vinhedos. Da última vez, foi o solo.”
Ele estava rindo.

Eu: “Perdoe-me, Senhor. Esta é uma das coisas mais bonitas que eu já vi...
oh, perto dos Seus olhos, é claro.”

Eu ri e ele riu. Ele não ficou surpreso com a minha piada, mas gostou
que eu o peguei me provocando e quis retribuir.

Devo parar aqui para observar que nada disso foi desrespeitoso,
sarcástico, fora dos limites, profano ou eu jamais tentei ofuscar o Senhor.
Em vez disso, Ele me tratou como alguém que conhecia completamente e
estava gostando de minhas descobertas. Eu nunca estava usurpando a
posição sagrada de Jesus!

Jesus: Ele gostou da 'nota' que fiz e sorriu. "Sim. É muito bom lembrar o
seu foco. ” Ele ainda estava rindo.

Eu: “Senhor, o que é isso? É como o orvalho. O que é isso?"

Jesus: “Esta é a agricultura celestial. O solo está regando as vinhas. O
orvalho é tanto os minerais quanto os nutrientes que as plantas estão
bebendo.”

Eu: “As vinhas estão cantando? É daí que vem a música? Eles estão Te
louvando, Senhor, por Tua provisão sagrada? É isso, não é? Eles estão te
elogiando!”

Fiquei pasmo e meu 'queixo caiu' de admiração.

Jesus: “Lembre-se, Erin, até as pedras clamam e as montanhas se curvam.”

Eu: De repente, comecei a chorar. "Perdoe-me, Senhor, por não te tratar
com nem a metade do louvor e adoração como essas vinhas fazem."

Jesus: "Erin, você está pesada hoje. Eu preciso ir buscar alguma fruta para
você para que você coloque seus fardos simbolicamente aos Meus pés?" Ele
estava sorrindo ao dizer isso.

Eu: "Não, Senhor, estou simplesmente pasmo. Quando vejo as coisas mais
simples aqui com tanta beleza, às vezes percebo Quem és e esqueço.
Quando os doze discípulos subiram aqui, eles devem ter sido completamente
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humilhados? Na Terra, eles trataram Você como comum; humano, mas
Deus. Quando eles vieram aqui e realmente entenderam Quem Você é, eles
nunca devem ter deixado o pé do Trono, certo?"

Jesus: Ele riu. “Sim. Esta parece ser a reação de todos os que vêm. Você
percebe que ninguém se sente merecedor?”

Eu: "Quando Tu me mostras, Senhor, e quando termino de escrever, me
belisco para verificar o meu lugar. Tu sabes como estou depois destes sonhos
contigo. Sinto alegria, tenho lágrimas e anseio por Ti. Então Eu me pergunto
se algum dia te verei novamente.

"Eu te procuro ao meu redor e procuro os sinais. Eu choro quando me
lembro do que Você fez só por mim e estou completamente vencido."

Comecei a colocar o rosto nas mãos. Estou soluçando. Ele se estica
para me abraçar.

Jesus: “Erin, hoje é diferente com você. O que está acontecendo?” Claro,
Ele já sabia antes mesmo de me perguntar.

Eu: “Estou pronto para voltar para Casa, Senhor.”

Jesus: “Tem mais.”

Eu: "Senhor, preciso de uma cirurgia e não a quero. Quero que me cure.
Não quero sentir dor nem perder um momento de Ti. Estou cansado. Estou
aqui e Te conheço me ligou aqui hoje. Perdi meio dia de trabalho. Não pude
suportar a dor. Você não vai me curar?"

Jesus: “Claro, mas vamos rever o que o médico te disse. Lembra?”

Eu: “Sim”

Jesus: “Tem coisas que você está negligenciando esta semana. O que
aconteceu?”

Eu: "Quando a dor era tão grande, caí de joelhos e chorei. Quando o fiz,
Você me curou instantaneamente."

Jesus: “Sim, mas o que causou tudo isso?”

Parei por um momento e pensei.

Eu: "Meu orgulho, Senhor. Não vim a Ti quando mais precisava de Ti. Então,
quando o fiz, Tu me curaste."

Jesus: “O médico disse que você tem pedras. Por quê?”

Eu: "Não tenho bebido água o suficiente. Estou anêmica, com baixo teor de
potássio e vitamina D; essas são coisas simples."

5



Jesus: "Então, olhe aqui para essas vinhas. Por que estão cantando?"

Eu: “Eles estão te louvando pela provisão.”

Jesus: “Então aqui eles têm tudo que precisam. Eles não precisam se
desenraizar, vão até o rio tomar um gole, depois voltar correndo pra cá e se
enraizar de novo, né?” Ele estava rindo, mas sério ao mesmo tempo.

"Então, por que, Erin, se você tem acesso a todas essas coisas, não
tire vantagem delas. Você tem pernas e pés ... ah, sim, e mãos, pela última
vez que verifiquei . Por que negar a si mesma o básico, como água, Erin?"

Eu: Minha cabeça estava baixa. “Sinto muito, Senhor, fiquei ocupado.”

Jesus: “Erin, as vinhas estão ocupadas produzindo um rendimento recorde,
mas até elas encontram tempo para se nutrir”.

Eu: “Sinto muito.”

Jesus: “Você sabe por que eu permiti isso?”

Eu: “Acho que fiquei muito confiante.”

Jesus: "Sim. O orgulho estava envolvido, sem dúvida. No entanto, preciso
de você no seu melhor. Todos vocês foram chamados para este momento
especial. Você deve estar no seu melhor em todos os aspectos da sua
caminhada. Por que isso é importante? Quando você estava de joelhos,
finalmente, e com dor, você foi curado. Mas se você está focado em sua
própria dor, como você pode acreditar plenamente na cura de seu irmão?"

Eu: "Senhor, você está certo. Não posso. Ainda posso orar e interceder, mas
minha mente ainda está em uma parte da minha dor."

Jesus: "Agora, Erin, você tem sabedoria. Não venha aqui antes de terminar.
Você fez a escolha de ficar com seus filhos e ficar. Eu lhe dei a escolha clara
algumas vezes de ficar aqui ou continuar sua corrida . Da última vez que
verifiquei, você ainda está correndo, mas um pouco mais devagar esta
semana.”

Eu: “Perdoe-me, Senhor.” Foi uma repreensão brutal, mas Ele acertou
100%, como sempre.

Jesus: “Erin, digo isso porque o seu sofrimento é evitável”.

Eu: "Eu não estou tendo isso voluntariamente. A dor é real, Senhor."

Jesus: "Claro que é. O que quero dizer é que isso era desnecessário, mas
uma lição para muitos. Assistir é difícil. Você está antecipando. Você
compreende o tempo em que está e está se preparando. Você está fazendo
o que você são chamados para fazer com esses sonhos e visões. Eles vão
encorajar e falar do Meu amor pela Minha Noiva.
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"No entanto, por que uma Noiva não estaria totalmente pronta para o
Seu Noivo? Lembre-se, o Noivo provavelmente chegará em uma hora
desconhecida. Lá pode ser comoção antes, mas será um evento. Então,
como você se comportará se não estiver saudável e bem descansado para
Mim e seus filhos? ” Ele estava certo.

"Foi-lhe mostrado que horas se aproximam. Você pode até
experimentar um pouco disso. De que adianta uma despensa cheia se o seu
próprio vaso, o seu templo, está fraco? Agora, por favor, beba."

Ele me acompanhou até o rio. Ele me curvou, colocou as mãos em
concha e colocou a água na boca. O gosto era tão maravilhoso. Enquanto
escrevo isso, não tenho certeza de como, mas senti a dor de um problema
diminuir. Aí passou. Ele colocou a mão nas minhas costas. Enquanto eu
bebia a água, comecei a chorar. Ele me pôs de pé e me abraçou novamente.

Eu: "Sinto muito por não ter vindo para você tão frequentemente esta
semana também. Eu preciso estar com Você tanto quanto a água."

Jesus: "Esta é uma boa resposta. Há um motivo para isso agora que estou
permitindo, então não se preocupe com isso. O Espírito Santo iria notificá-lo.
Você aprendeu a vir de joelhos e que o poder prevalecente da oração de
joelhos é um ato sincero de humildade.

"Erin, misericórdia e graça seguem a humildade. Isso é amor. Não
suporto vê-la assim. Afinal, você sabe que preciso que você possa vir a Mim
em todas as coisas e em todos os assuntos. Você não pode criar milagres
com sua própria força. Você não é Deus e nem se espera que seja.

"Você deve estar alerta. Você deve estar totalmente em sintonia com o
Espírito Santo. Você ora por sabedoria em todas as coisas. Você deve
aprofundar seu discernimento e ouvir. Você Me ouvirá dizer o que fazer e
como orar.”

Eu: "Senhor, preciso me preocupar se algo está chegando? Você está me
preparando para algo?"

Jesus: "Você não deve ter medo. Isso não lhe fará bem. O medo vem do
inimigo. O medo disfarça a sabedoria. O medo gera mais medo e desespero.
O desespero leva ao pecado e então todo tipo de coisa vem disso. Você deve
repreender o medo.

"Estou lhe mostrando uma coisa. Aprenda uma lição com Estevão;
quando você se concentra em Mim, não há medo. O medo não pode afetá-lo
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a menos que você permita. Você teve medo esta semana. Como isso
ajudou?"

Eu: "Não mudou. Quando eu tinha dor, eu tinha medo porque eu estava
orando e não via resultados. Eu temia meu destino e comecei a perder a
esperança. Eu parei de vir até Você."

Jesus: "Sim, você perdeu a esperança e o seu foco em Mim e no Meu desejo
de que Me chamasse para transformá-lo e curá-lo. Agora, mais do que
nunca, você vai precisar de sabedoria. Você faltou sabedoria e mostrou ao
inimigo a sua fraqueza; o fenda em sua armadura. Disseram-lhe para
preparar sua casa. Eu estava me referindo à fundação de sua casa ou de seu
corpo? Seu corpo também não é uma casa?"

Eu: "Você nunca foi tão firme antes. Você parece muito sério. Estou
preocupado."

Jesus: "Sim, você deveria estar. Eu te amo. Estou lhe mostrando coisas
simples; nutrientes básicos e água. Quando você vier a Mim, estou aqui para
lhe falar a verdade. Não serei sempre jovial até que você está em casa e
descansando aqui, entendeu?”

Eu: “Sim. Quando meus filhos se vão, sinto o mesmo.”

Jesus: “Então, com seus filhos, você é severo, mas amoroso, correto?”

Eu: “Eu não tenho o lindo rosto de amor que você tem e eles me lembram
disso”.

Jesus: "Sim, mas você tem. Seu amor, cuidado e preocupação são um
exemplo de Mim. Eles estão seguros nisso e ouvem, mesmo que não
pareça."

Eu: “Senhor, estou agarrado a tudo o que disseste agora; a cada palavra”.

Jesus: “Bom, isso é importante.”

Eu: "Quando tudo isso vai acontecer? Vou me colocar em ordem. Por favor,
me perdoe, Senhor, eu me sinto melhor agora."

Jesus: "Você é amado. Não gostei de te ver sofrendo. Era evitável. Agora
descanse, beba e fique alerta."

Eu: "Eu também descansarei em Ti, Senhor. Por favor, mostre-me mais do
Céu."

Jesus: "Isso é o suficiente por hoje. No entanto, tenho algumas coisas
divertidas para mostrar a você amanhã."

Eu: “Estou animado.”
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Eu caí de joelhos na frente dele. Com meu rosto a Seus pés, Ele se
abaixou mais perto de mim. Isso me fez chorar.

Eu: "Por favor, me perdoe, Senhor."

Jesus: "Erin, eu permiti isso para que possamos ter isso hoje. Você vai
ajudar os outros. Isso é bom e vai te fortalecer também. Por favor, entenda
o seu lugar. Por favor, saibam que todos vocês foram selecionados para este
momento especial. Mais do que qualquer um outra vez na história, o inimigo
sabe quem você é e aumentou suas tropas contra você.

"Se eu te chamei e você sabe disso, então por que você esperaria até
agora para se tornar fraca? Agora, Erin, eu estou com você . Lembra-se de
Eliseu? Quem estava nas colinas circundantes? Há mais a favor de você do
que contra você.

“Maior é Aquele que está em você ...” Ele aponta para Si mesmo. “...
do que aquele que está no mundo. Erin, o inimigo também conhece o seu
destino aqui e a sua posição. Ele odeia você por minha causa. Você está
pronto para lutar? "

Eu: "Se você precisar de mim também. Eu sou uma mulher pequena, não
uma lutadora."

Jesus: "Não. Essa batalha é mais tarde e você não lutará nesta. Refiro-me à
batalha espiritual como um vaso. Esvazie-se e deixe-Me trabalhar através de
você." Ele me abençoou e me pôs de pé. "Amanhã, céu, é um encontro!"

Ele estava rindo e eu também.

Eu: “Sim, Senhor, estou sempre ansioso para ver o que quer que você
queira me mostrar. Eu te amo”.

Jesus: "Ótima resposta. Amanhã será um dia excelente."

O sonho acabou.

Amor e bênçãos ... Erin
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