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077 - A Cidade de Deus
recebida no domingo, 4 de agosto de 2013

(Anteriormente conhecida como Céu 4)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo que você me deu.
Obrigado por Seu amor divino e Seu favor. Senhor, se não vier logo, por
favor, conceda-me paz enquanto eu aguento esta vigília. O céu está se
tornando tão real para mim agora e meus desejos são como no Salmos
38:10.

Meu Senhor, todos os meus desejos estão diante de ti e meus gemidos
não estão escondidos de ti. Senhor, colocaste uma nova canção em minha
boca; louvor ao nosso Deus (Apocalipse 14:3). Muitos verão isso e O
reverenciarão e confiarão Nele (Salmos 40:4).

Muitas, Senhor, meu Deus, são as tuas obras maravilhosas que fizeste e os
teus pensamentos para conosco. Eles não podem ser recontados para você.
Se eu quisesse declarar e falar sobre eles, eles são mais do que podem ser
contados (Salmos 40:6).

Não escondi Seus atos de bondade amorosa dentro do meu coração.
Eu declarei sua fidelidade e sua salvação. Não ocultei a Tua benignidade e a
Tua verdade da grande congregação (Salmos 40:11). Que o Seu amor,
bondade e verdade me preservem continuamente (Salmos 40:12).

Senhor, eu te amo muito. Seus caminhos são muito mais elevados do
que os nossos. Seu amor nunca falha. Você me surpreende continuamente e
estou para sempre arruinado por apenas correr atrás do Seu coração.

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Eu subo instantaneamente. Eu tiro meus sapatos e corro para ele. Ele
já está de pé para me receber. Ele me dá um grande abraço. Eu o seguro por
algum tempo.

Eu estou em lágrimas Cada vez que vejo Seu rosto acolhedor, braços
abertos, Seus belos olhos e sorriso e sinto o cheiro maravilhoso Dele, eu
choro.

Eu: “Estou tão feliz em vê-lo, Senhor.”
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Jesus: “O que há de errado? Eu sinto problemas em sua voz."

Eu: “Sim. Tenho medo de que, depois de escrever sobre o Céu e a existência
de noite e dia aqui, as pessoas se afastem de Você por causa do que escrevi.
Eu estou preocupado."

Jesus: “Venha comigo”.

Ele estende a mão para segurar minha mão. Ele o aperta suavemente
e estamos instantaneamente no lado leste da Cidade Dourada em uma
montanha distante. Estamos em um belo mirante e o terreno é como o norte
da Europa.

Embora eu nunca tenha estado lá, me lembrou de fotos que vi. Tudo
era verde exuberante. Havia colinas com grandes propriedades, como
castelos. Os jardins eram perfeitamente cuidados com jardins de inverno e
arboretos. Eu vi jardins ingleses complexos e cercas vivas como labirintos.

Eu vi hectares de rosas. Eu vi os mais lindos cavalos com crinas
trançadas. Vi crianças correndo pelos labirintos e brincando de
esconde-esconde. Eles estavam se divertindo muito. Os cavalos pareciam
estar brincando também.

O céu estava em um lindo tom de azul e o som das risadas, junto com
o som das fontes nesses jardins, era tão reconfortante para mim. Fechei
meus olhos por um momento para ouvir algo. Lágrimas começaram a
escorrer de meus olhos.

Jesus: “Erin, o que há de errado? Este não é um lugar adorável?"

Eu: “Oh, sim, Senhor. É lindo. Está além de qualquer coisa na Terra. Eu
apenas tive uma memória, ou sentimento, por um pequeno momento. Fui
levado para uma época em que tinha paz e risos quando criança. Foi fugaz.

“Eu vejo essas crianças. Eu ouço suas risadas e os vejo tocando. Eles
não têm medos, sem preocupações e sem limite de tempo em sua alegria.
Eu ouço adoração a você. Eu ouvi isso!"

Jesus: “Você sabia que cada uma das crianças que você vê ali era aleijada
ou tinha câncer? Eles foram trazidos para casa antes de seus pais e essas
crianças intercederam

para que seus pais viessem até eles.”

Eu: “Quem cuida das crianças aqui?”

Ele riu e olhou para mim. Percebi que fiz uma pergunta ridícula.

Jesus: “Posso garantir-lhe que essas crianças são muito amadas e bem
cuidadas.” Ele sorriu para mim.
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Eu: “Senhor, por favor, me perdoe. Isso é um hábito. Não estou acostumada
com tanta beleza e segurança. Eu deveria saber que todas essas crianças
repousam em Seus braços amorosos. ”

Jesus: “Agora, é isso que eu quero que você veja”. Ele me virou e lá, à
distância, estava a enorme cidade. "Fale-me sobre o que você observa."

Eu: “Por favor, corrija-me se minhas descrições estiverem 'desligadas'.
Devemos estar, proporcionalmente, à mesma distância no lado leste que
meu Lar na montanha no lado oeste. A cidade parece tão próxima e eu não
tenho meus 'olhos de águia' no momento, mas, desse ponto de vista e da
escala de objetos à distância, estou à mesma distância do estado de
Washington a Miami, Flórida? Estou, acredito, cerca de três mil milhas, ou
cerca de cinco mil quilômetros?”

Jesus: “Na verdade, foi um palpite muito bom. Na verdade, você está um
pouco mais longe do que isso. Como a cidade parece daqui para você?”

Eu: “Bem, tem a forma de um cubo. É uma das estruturas mais incríveis que
já vi. Não consigo ver os portões visivelmente daqui, mas vejo as joias
refletindo, então sei de qual portão estou perto e de que lado."

Jesus: “Como você sabe a posição?”

Eu: “Eu simplesmente sei.”

Jesus: Ele estava rindo. "Esta não é uma resposta. Vou perguntar de novo.
O que o faz acreditar que conhece a posição?”

Eu: “Parece que é de manhã. Há orvalho fresco na grama. O sol está atrás
de nós e está subindo pelas montanhas atrás de nós. No entanto, isso é tão
vasto, sinto que poderia ser tarde em outro lugar, mas não sei. Não sei dizer
se é redondo como um planeta ou plano como uma planície.

“Não sei e não quero fingir que tenho conhecimento aqui. O terreno é
diferente da minha casa montanhosa, que era mista, mas muito bonita ... o
que significa que havia vinhedos, lagos e montanhas, algo como montanhas
mais altas, uma paisagem do tipo mediterrâneo ou californiano. Aqui, isso é
igualmente lindo, apenas diferente. As casas são incríveis, apenas
diferentes.”

Jesus: “Erin, você está evitando o tópico da posição.”

Eu: “Sim, Senhor, é baseado no sol e no meu conhecimento terreno que
estamos no leste e esta é a manhã.”

Jesus: “Muito bem ... obrigado.” Ele se divertiu com minha relutância em
dizer o que estava vendo. “Agora me fale sobre a cidade daqui.”
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Eu: “Daqui, é iluminado por dentro, como se dentro dele houvesse um sol.
Eu sei que este é o Trono de Deus. O vidro, realmente cristal, está
aparecendo à medida que o sol nasce com uma cor dourada uniforme; quase
ouro rosa.

“O trono brilhante da cidade e a luz dentro dele são maiores do que a
luz do sol, então o sol não é capaz de refletir nas paredes. Uau, isso é
realmente incrível. Esta bela cidade é como uma joia. Tudo é construído em
torno disso. Parece tão alta tecnologia, como se estivesse aqui desde o início
dos tempos.

“É lindo e a luz que emana dele é gloriosa. O rio flui dela e, perto da
cidade, parece ouro líquido fluindo dela. O rio possui afluentes e lagos.
Estes, à medida que se aproximam, têm um belo tom de verde-mar e azul
claro.

“Como o rio está abaixo de nós neste patamar, vejo lindas pedras
preciosas, que refletem a luz. Em todos os lugares em que o Rio da Vida
viaja, até mesmo em sua ramificação, há Árvores da Vida com frutos
próximos a ele. Os dois estão juntos.

“Parece que, não importa onde você more aqui, há uma vista da
cidade, um braço do Rio da Vida e uma Árvore da Vida próxima com frutas.
Se eu quiser viajar para a cidade, posso, em um instante, estar lá, ou posso
fazer um caminho mais longo. Posso até andar a cavalo, se quiser.”

Jesus: “Suas observações são boas. Estes são descritivos.”

Eu: “Senhor, é impossível descrever o indescritível.”

Jesus: Ele está sorrindo. “É por isso que estou mostrando coisas que são
semelhantes aos conceitos terrenos. Isso é mais fácil de descrever.”

Eu: “Estou lutando para saber o que as pessoas vão dizer sobre o que Você
me mostrou. Acredito que muitos ficarão com raiva.”

Jesus: Ele me impediu. “Erin, você não viu um conceito estranho. Eu permiti
que você visse isso por muitos de seus sonhos e visões, mas esperei até
agora que você liberasse esta informação sobre noite e dia. Por quê? Há
informações aí. Se você tivesse começado imediatamente com um mistério
exposto, metade das pessoas não teria lido esses sonhos e visões.

“Agora olhe, essas são coisas que não contradizem o que João
observou, ainda, porque o inimigo plantou sementes há muitos anos, em vez
de ler as Escrituras e os relatos de João sobre o que ele realmente observou,
suposições foram feitas e doutrinas escritas e ensinadas. Ninguém sem
humildade gosta de correção, certo?
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“Então, eles vão discutir e seu entendimento ficará para sempre velado
porque eles se recusam a admitir um erro. Lembre-se do que está escrito no
capítulo 22; existe medo e por um bom motivo. Você esperou até um sonho
recente para finalmente Me perguntar sobre as sombras, ou sombras que
você viu nos arredores da Cidade porque estava secretamente se
perguntando se tinha sido enganado o tempo todo, certo?”

Eu: “Sim, eu queria muito falar sobre o que vi, mas isso contradiz o que nos
ensinam.”

Jesus: “O inimigo será responsabilizado por este engano entre muitos.
Desta vez é breve e ele sabe disso. Quem quer que opte por permanecer em
seus enganos, não vindo totalmente a Mim em busca de clareza e confiando
no Espírito Santo para conselho, ficará chocado ao descobrir que só
conhecerá as limitações de que falam.

“Eles não vão gostar de ficar longe de Mim e vão se arrepender de sua
doutrina autodidata. Por favor, leia a verdade nas Escrituras com o Espírito
Santo como seu professor e sábio conselheiro. A instrução de Mim habitará
em você como se a Palavra estivesse correndo em suas veias.

“Você conhecerá uma paz que prevalecerá contra qualquer ensino
'externo' ou 'voz da razão' que distorce as Escrituras e é desprovido de
conselho. Agora, como você se sente hoje depois de aprender mais sobre o
dia e a noite no Céu?”

Eu: “Bem, eu honestamente nunca gostei do conceito de céu noturno sem
luzes. Nunca gostei da ideia de não precisar de descanso, banho ou coisas
como comer. O inimigo fez um ótimo trabalho em fazer o Céu parecer
estranho e um lugar para o tédio, sem qualquer prazer bom e divino criado
na Terra.

“Ele pintou um quadro de carência. Agora estou animado. Vou
experimentar neve nas montanhas sem condições de congelamento. Vou
experimentar estrelas cadentes, aurora boreal, a lua em suas fases e o sol.
Sinto-me em paz e estou tão entusiasmado que mal posso esperar que
venha até nós.”

Jesus: “Que bom que você gosta daqui. Afinal, você pertencia aqui. Estou
pronto para recebê-lo aqui em breve. Você viu seu lugar na cidade e seu lar
na montanha e estes estão quase concluídos.”

Eu: “Senhor, notei que, em meu Lar nas montanhas, vi lâmpadas na casa
antes de me mostrar a noite lá. Eu estava tão animado e exultante. Você
sabe o quanto eu amo isso.”
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Jesus: Ele estava rindo. “Você achou que eu iria esquecer esses detalhes?
Eu sei quanta decepção você sentiu por não precisar mais de lâmpadas ou
iluminação. Mais uma vez, o inimigo também sabia disso. ”

Eu: “Eu adoro planos de iluminação em casas e lâmpadas. A iluminação é
parte de mim! ” Eu ri e me virei. “Agora estou como uma lâmpada gigante
porque estou muito animado para ver os belos planos de iluminação em
todos esses Lares à noite aqui. A tecnologia é 'over-the-top' incrível. ”

Jesus: Jesus ria da minha animação.

“Erin, este é um pequeno item aqui. Mas estou feliz que você goste
dos planos elétricos aqui, onde há uma fonte diferente, ou gerador de
energia. Essas luzes nunca queimam ou aumentam.”

Eu: “Senhor, terei uma loja de lâmpadas na cidade?”

Jesus: Ele ria de novo. “Erin, você não vai precisar de lâmpadas na cidade.
Acho que o negócio seria melhor para lâmpadas em uma das cidades fora da
cidade, mas você estará muito ocupado servindo de uma maneira diferente
aqui.

“Você terá uma designação no Céu que incluirá todas as suas
habilidades para servir aos outros. É uma tarefa única, uma 'carreira'
projetada especialmente para você e seu treinamento na Terra.

“Primeiro, quando você vier aqui, eu estou concedendo a você um
tempo especial de descanso celestial como recompensa por suas provações.
Foram muitos e longos dias de sofrimento.

“Para cada ano dessas provações na Terra, você terá um tempo de
descanso e renovação sete vezes, antes do início de sua designação. Você
ainda pode servir, mas terá um longo tempo de descanso.”

Eu: comecei a chorar. “Senhor, não tenho certeza se posso descansar. Isso
não é possível. Se for esse o caso, eu descansaria por aproximadamente 350
anos terrenos”.

Jesus: “Não entre em pânico.” Ele estava rindo. “Você terá muito que fazer
e terá plena alegria. Outros também irão descansar. O céu é um lugar de
descanso e tudo o que você faz aqui, inclusive o descanso, é uma forma de
adorar a Mim.

"Estou apenas deixando você saber que vi tudo o que você passou e
minha recompensa será Comigo quando eu for por você. Com você, Erin,
estou dando-lhe amor, riso, paz, segurança e a capacidade de adorar sem
preocupações ou as restrições desta vida.
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"Você será renovado e então sua designação será revelada. Sua
designação no Céu não é trabalho, mas é serviço e trará alegria para os
outros."

Eu: “Senhor, estou animado para começar minha designação. 350 anos
parece um pouco longo.”

Jesus: Ainda sorrindo. "Você vai confiar em mim?"

Eu: “Eu é claro. Perdoe-me."

Jesus: “Erin, permita-me dar-lhe um presente”.

Eu: “Senhor..." Eu chorava enquanto escrevia.

"...Você me deu a salvação. Você me deu um vislumbre disso e eu não
trocaria um único momento de Você por nada. Sua recompensa veio com
Seu chamado para mim no deserto. Você é o presente!"

Ele se aproximou e me abraçou, dando-me um beijo no topo da minha
cabeça.

Jesus: “Basta por hoje. Não se assuste com a controvérsia a respeito de
suas visitas Comigo. Qualquer um pode vir a Mim, mas poucos aceitam o
desafio do vazio e de um vaso voluntário. Você é único. Há uma razão e um
plano por trás de tudo que você experimentou na Terra.

“Você sabe por que sempre amou coisas bonitas e observou qualidade
e habilidade? Você sabe por que tem uma paixão pelo design? Você sabe por
que você é visual e tem uma memória do que vê?

"Fácil. É porque você reconhece qualidade na Terra e então é capaz de
descrever melhor a perfeição e os detalhes celestiais. Você pode explicar
isso. Existem outras pessoas como você que também podem fornecer contas
visualmente, mas você pode reconhecer uma falsificação. Isso é através do
Espírito Santo em você.”

Eu: “Então, você é capaz de usar o fato de que minha carreira de negócios
está centrada no materialismo terreno? Isso é chocante.”

Jesus: “Por quê? Pense sobre isso. Você teve que se separar do material
para Me encontrar. Você teve que morrer para si mesmo e para a riqueza
terrena; ficando pobre então, quando você vem aqui, você realmente tem
gratidão.

“Você me ama sem nenhum conhecimento antes do que o esperava
aqui. Você perdeu tudo e me encontrou. Se você não tivesse experimentado
a perda, não haveria necessidade de Mim e de outras coisas aqui. Lembra do
buraco de uma agulha e do camelo?”
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Eu: “Você tem razão, Senhor. Eu era 'auto suficiente', 'auto confiante' e
'feito por mim mesmo', mas, na realidade, o tempo todo, fui completamente
projetado por Você para os Seus propósitos.”

Jesus: “Sim, de certa forma. Veremos isso em outra ocasião. Apenas saiba
que você é amado. Este é o ano do favor do Senhor. Eu venho e Minha
recompensa está Comigo.

Preparei um lugar para você, um lugar perto de Meu Alter. Eu enxugo
cada lágrima de seus olhos e você não sofrerá mais vergonha. Você é amado
pelo Rei.”

O sonho acabou.
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