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103 - Uma Nova Fruta

Recebida no domingo, 5 de janeiro de 2014

(anteriormente conhecido como Heaven 29)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo o que tenho. Obrigado
por meus filhos e pela bênção de amigos. Obrigado por sua fidelidade e
amor eterno, mesmo quando corro e me escondo.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava em meu corpo glorificado. Ele ainda tinha o mesmo brilho da
minha última visita com Ele, embora não fosse tão forte quanto a maneira
como Ele brilhava na cidade.

Ele ficou ao lado do Portal e me recebeu em seus braços. Fiquei com
minha cabeça em Seu peito por um tempo. Enquanto o abraçava, levantei
minha mão de seu ombro por um momento para espiar minha mão e pele.
Eu o ouvi rir quando me viu fazer isso.

Jesus: “Venha comigo, Erin.”

Ele estava rindo e me levando até a árvore com frutas. Ele tirou duas
frutas que pareciam laranjas ampliadas. Ele deu uma mordida e acenou para
mim também.

Eu: “Obrigado.”

Eu dei uma mordida na casca. Era uma fruta parecida com cítrico que
tinha um gosto entre uma laranja e uma limonada mais doce. A própria
casca era comestível.

Eu: “Isso é incrível, Senhor; incrível realmente.”

Jesus: Ele ria porque tornei a olhar para as minhas mãos.

“Ele pegou minha mão e caminhou até o Rio da Vida. A correnteza do
rio agitou a água, mas Ele se abaixou e usou o dedo para acalmar a água.

“Agora, vá em frente e olhe novamente.”
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Eu: “Oh, Senhor, me perdoe. Estou fascinado com minha transformação em
meu corpo celestial. Meu corpo parece vivo e não tenho rugas. Não há nada
na minha aparência que me faça dizer, 'Oh, eu queria que meus dedos
fossem mais retos' ou 'Eu odeio essas cicatrizes'. Isso é tão... 'Comecei a
chorar enquanto escrevia. “... além da minha imaginação.”

Você pegou cada uma das minhas imperfeições e as tornou perfeitas,
mas não parou por aí. Você me transformou em um ser que reflete meu
amor por você. Eu tenho Seu amor sobre mim. Seu amor me faz novo e eu
sou mudado para sempre por sua presença.

“Você me deu uma mansão física aqui. Você me deu um quarto
próximo ao Seu trono, mas não parou por aí. Você transformou meu corpo;
meu corpo que contém meu Espírito. Você preparou um lugar para mim aqui
e eu serei eternamente abençoado!” Eu chorei.

Jesus: Ele se aproximou e me abraçou.

“Erin, quando Eu disse, 'Eu irei e prepararei um lugar para você', você
agora entende o que quero dizer. Você será transformada para sempre.”

Eu: “Sim, e eternamente grato por isso. Agora eu sei por que todos nós O
louvamos continuamente no céu. É um agradecimento por tudo o que você
fez.”

Jesus: “Erin, você está falando no passado aqui. Você quer dizer tudo o que
vou fazer? Se eu dissesse: 'Eu preparei um lugar para você aqui no Céu,
você receberá algumas recompensas e Me louvar, então é isso.'

“Bem, então, parece que em algum momento você ficará entediado.
Isso é uma porção do fermento do mundo? Esta é a semente plantada em
você que limita as possibilidades das Minhas bênçãos. Este é o inimigo.”

Eu: “Senhor, eu não entendo o que é um favor contínuo. Não conheço uma
bênção como essa. Por favor, me perdoe por minha falta. Ajude meu
pensamento e remova minha falta.”

Jesus: “Erin, então está feito e isso é bom. Agora, Eu reconheço o seu lugar,
mas tem sido assim desde a queda do homem.”

Eu: “Eu sei que tenho a bênção de minha vida diária, minha estabilidade
diária e provisão de Ti e a bênção de coisas consistentes. Então, do nada,
Você vai me abençoar quando eu menos esperar.

"Você me abençoa, isso acontecia pelo menos algumas vezes por ano
de maneiras diferentes, mas eu não entendo esse tipo de bênção celestial,
pois é difícil para minha pequena crença compreender."

Jesus: “Anda Comigo.”
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Ele pega minha mão e me leva para além da árvore, sobre a colina,
além de alguns dos vinhedos à minha direita e em direção ao mirante. Isso
não deve ser confundido com o 'mirante da balaustrada', no qual você pode
ver os céus e a terra, pois é um mirante diferente.

Ao meu redor havia a mais incrível beleza e abundância. Havia
montanhas distantes, mansões, fazendas e propriedades; cada um com
diferentes habitações. Eu vi cidades, vilas e pequenas 'paradas'.

Vi lagos, riachos, fontes e cachoeiras. Vi parques, tanto arborizados
quanto prados, todos cobertos de flores. O cheiro era inebriante. Eu vi céus
azuis, pequenas nuvens finas de branco, pássaros no ar e o sol. O sol não
era escaldante como na Terra, mas sim agradável e vivificante.

Eu: “Opa, meus pensamentos, Senhor.”

Virei-me por um momento e percebi que Ele estava estudando meus
pensamentos. Ele tinha um grande sorriso e estava achando meus
pensamentos agradáveis.

Jesus: “O que há de errado com seus pensamentos?”

Eu: “Ah, eu acabei de dizer que o sol 'dá vida', embora seja Você, o Filho,
que dá vida.”

Jesus: Ele riu. “Esta é uma grande observação. Você é sábio agora e está
transformando seus pensamentos em camadas de significado. Agora,
diga-me o que este vale significa para você.”

Eu: “Senhor, está além de qualquer coisa que eu já imaginei que seria. Eu
tinha pensamentos ruins sobre o céu. O mundo transforma o Céu em um
quadro de ficção científica. Em comparação, isso é um grande alívio e eu
sinto tanta paz.

“O céu é a verdadeira visão da Terra Prometida. É muito maior do que
qualquer coisa na Terra, mesmo de volta ao Jardim, pois isso me parece o
Éden.”

Jesus: Ele sorriu.

“Veja, Erin, lá está o seu Lar à distância; seus pensamentos?"

Eu podia ver com novos olhos aqui e, de repente, as coisas em
primeiro plano ficaram mais claras para mim. Meus olhos foram equipados
com recursos que os óculos não podem oferecer; mais como binóculos.

Eu: “Senhor, minha visão; Eu posso ver mais claramente. Isso é milagroso.
Você aperfeiçoou ainda mais.
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”Eu estava chorando. Os soluços vieram rapidamente quando percebi,
mais uma vez, que, um dia em breve, irei acordar todos os dias com isso.

"Senhor, Tu transformaste minhas lágrimas de tristeza em tanta
alegria."

Jesus: “Que bom que gostas assim. Agora vou voltar a algo que você disse
sobre as bênçãos. Me diga mais."

Eu: “Senhor, conhecer-te é o meu maior presente, seguido pelos meus filhos
e pela minha família. Eu simplesmente nunca conheci a paz diária, então
isso é difícil de entender. Na Terra, minha alegria se transformou em tristeza,
pois as bênçãos de Você parecem poucas e distantes entre si.

“No entanto, aqui no Céu, minha tristeza se transforma em alegria e
sou recompensado aqui de forma desproporcional. Na Terra, sou punido
desproporcionalmente e é minha condição diária.”

Jesus: “Então esta é a tua terra prometida e, na Terra, não existe?”

Eu: “Bem, na Terra, o reverso do Céu está em ação. Alugo uma casa aqui e
não possuo propriedade. Não tenho moradia permanente para mim e meus
filhos. Se eu perder meu emprego, serei forçado a assumir estacas e mudar
nossa barraca para outra cidade.

“Então, como não tenho ativos, sou visto como 'instável' pelo mundo.
Sou um devedor da minha situação. Anseio por este, um lugar onde possa
realmente descansar. Senhor, eu sei que sempre Te agradecerei aqui.”

Jesus: “Hmm, isso parece um problema cardíaco. Não há nada que eu
tenha feito por você na Terra que o provoque ao elogio?”

Ele sabia que havia me chamado para prestar contas de algo aqui. Eu
pensei por um momento.

Eu: “Senhor, me perdoe. Você me deu muitas coisas. Sou grato a Você,
mesmo na Terra.”

Eu me senti péssimo e abaixei minha cabeça em culpa e vergonha.

Jesus: “Eu conheço o seu coração, Erin, e é bom. Já lhe ocorreu que
orações e louvores valem muito? E se, em suas provações, você louvar e
adorar em vez disso, e Seu Pai Celestial se voltar e lhe der uma oferta de
grãos e uma bênção”.

Eu: “Você tem razão, Senhor. A condição do meu coração às vezes é
teimosa.”

Jesus: “Erin, pare. Veja o que é teimoso. Se você fosse teimosa, não
poderia ter comunhão diária Comigo. Procure na Palavra 'teimoso'. Não é
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também o espírito de orgulho, que é também o pecado da feitiçaria e da
rebelião?

“Lembre-se também de que isso está em 1 Samuel 15:23. No
entanto, o orgulho vem também antes da destruição e um espírito arrogante
antes da queda (Provérbios 16:18).

“Erin, se você fosse obstinada como o Faraó, eu não poderia ter um
relacionamento com você. Suas palavras têm significado, então tome
cuidado ao escolhê-las.”

Eu: “Oh, Senhor, tenho muito que aprender. Me perdoe."

Jesus: “Agora sim. Humildade é bom e posso trabalhar com isso. Lembre-se
de nunca julgar com base na aparência externa. Eu procuro corações. Na
verdade, Eu os examino. Lembre-se também de ser grata quando passar por
provações de todos os tipos durante sua vida.”

Eu: “Senhor, quando venho diante de Ti, nada desejo faltar. Não quero estar
diante de Você com um coração insensível. Eu quero tanto que Você não
encontre nada em meu coração que precise de cirurgia.”

Jesus: Ele estava rindo.

“Erin, você viu o que lhe mostrei em Ezequiel? Agora, isso foi 37, 35
ou ambos? O que houve entre isso? Oh, hmm...”

Ele estava claramente me provocando.

Eu: “Senhor, Ezequiel 36.”

Jesus: “Ah sim; agora, o que isso diz? 'Eu darei a você um novo coração e
colocarei um novo espírito em você.' Não será mais teimoso.”

Eu: “Senhor, isso não foi feito para os israelitas? Não foi diferente?”

Jesus: Ele estava rindo. “Erin, se há camadas na Palavra, então não pode
haver padrões e eles também não se aplicam a você hoje? Se não fosse
assim, por que estudar a Palavra de Deus hoje? Por que o Espírito Santo
precisa iluminar as coisas para que seus corações as absorvam?

“Tenha cuidado com aqueles cujo dogma irá mantê-lo apenas em
textos históricos com a Palavra agora morta para o contexto de agora ou no
futuro. Isso é tolice. Isso decorre da falta.

“Essas pessoas precisam de orações porque seus corações são como
pedra. A Palavra não vive para eles; está morto. Não os entretenha nem
discuta isso. Para você, Erin, a Palavra é viva e respira hoje.”

Eu: “Senhor, você ficou tão sério”.
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Jesus: “Em breve chegará o tempo em que os homens julgarão a Minha
Palavra. Eles vão e voltam com seus conhecimentos e leis terrenas. Eles se
alegarão que Me conhecem, mas desviarão os corações.

“As pessoas que desejam mais de Mim estarão do outro lado de uma
parede cheia de mentiras sobre Mim. Eles terão saudades de Mim em seus
corações, mas não podem falar isso em voz alta, pois muitos irão para a
Palavra e ela está morta como história em uma página.

“Eu chamei no deserto. Eu disse: 'Aqui está sua Terra Prometida; você
é bem-vindo para entrar nele ', mas seus corações não são diferentes dos do
Faraó, exceto um; eles são meu povo e o Faraó não era.”

Eu: "Senhor, você está falando de agora ou de tempos que virão?"

Jesus: “Erin, você notou padrões. Agora, como é o céu para você? Oh sim,
você disse que era como o Éden ou ainda maior. Bem, isso é bom aqui,
agora obtenha sabedoria. Volte ao início para encontrar o modelo para o céu.

“Depois da queda, a morte reverte a vida e todas as coisas começam a
morrer. É lento, mas iminente, para toda a humanidade. Portanto, olhe para
o início para encontrar a Terra Prometida. Olhe até o fim para encontrar o
futuro e as páginas intermediárias são Palavras que Me proclamam.

“Essas histórias contam grandes histórias de fé e perseverança. Eles
falam por parábolas. São cartas de amor, mas a maior história é aquela
escrita em seu coração; o comprimido do seu coração.”

Eu: Estou comovido até às lágrimas enquanto escrevo. “Senhor, Tu és tão
incrível, tão divino e tão santo. Você é digno, Senhor.”

Estendi a mão e coloquei minha mão em seu ombro. “Não tenho nada
a Lhe oferecer, Senhor, mas peço que Seus caminhos sejam abençoados.

“Eu peço e suplico para que os corações sejam humildes e todos
venham a amar o Deus mais maravilhoso. Você, Deus, está muito além do
nosso alcance de conhecimento, mas apenas uma oração longe de nós. Você
abençoa de acordo com nossas necessidades e às vezes até responde aos
nossos desejos, mas apenas porque nos conhece melhor do que nós
mesmos.

“Quem pode me dizer que eu seria melhor na Terra como humano se
tivesse uma casa quando, Senhor, minha Casa está aqui contigo e minha
fundação está aqui contigo. Senhor, abençoe-o por tudo o que está prestes a
fazer por todos nós. ” Eu coloquei minhas mãos em meu rosto e chorei.

Jesus: “Erin, o que há de errado?”
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Eu: “Senhor, meu sonho de alguns dias atrás; Tenho estado inquieto desde
então. Foi muito detalhado. Ajude-me, Senhor, como eu sei que esse tempo
está chegando. Eu vejo os tempos difíceis em diferentes partes da Bíblia,
mas isso é horrível e não posso falar isso. Eu sei que é um tempo distante
quando começa, mas está chegando.”

Jesus: “Erin, tudo o que faço é para desviar os corações dos problemas. A
queda do homem não se reverte na Terra, mas sim no Céu, pois aqui não há
pecado. Os corações devem ser refinados; lembre-se da prata. Agora você
viu o que procuro quando olho para o coração.

“Ore, Erin, por aqueles cuja teimosia se manterá atrás de uma parede
ou mesmo em uma torre alta. Estes são os corações que governam com
punho de ferro como o Faraó e são frios.

“Mesmo em sua própria perda, como quando Faraó perdeu seu querido
filho, eles ainda perseguirão os filhos de Deus. Este é um padrão que se
repetirá.

“Agora, seus enganos serão expostos àqueles que Me conhecem. Eles
precisarão manter a fé e permanecer fiéis, mas isso será por humildade e
não por orgulho.”

Eu: “Senhor, estou com medo”.

Jesus: “Não tenhas medo. Quem está no comando e onde você mora?
Perguntar! Lembre-se de que o Céu é um Tabernáculo e que o louvor e a
adoração confundem o inimigo e trazem paz.”

Eu: “Senhor, gostaria de orar por aqueles que estão no meio de problemas
todos os dias. Senhor, eu sei que Você ouve seus clamores, então, por favor,
Senhor, ajude-os. Por favor, envie anjos aos meus irmãos e irmãs em áreas
sombrias do mundo onde os homens removeram a Sua Palavra e
construíram paredes ao redor da Sua verdade.

“Senhor, revele-se a eles e envie alguém como Moisés em todas as
áreas do globo. Então, se esses homens maus não libertarem o Seu povo,
envie pragas ou maravilhas para que todos caiam de joelhos e O
reconheçam antes que seja tarde demais para eles. Pelo que posso ver, as
pessoas precisarão ouvir de Você, Senhor. Por favor, não fique em silêncio.”

Jesus: “Um homem que escolhe a crueldade ao invés da compaixão e um
pescoço duro e coração duro ao invés da compaixão, traz destruição para
sua família e até mesmo para uma nação. Erin, em Isaías 61, venho para
libertar aqueles que foram mantidos em cativeiro.
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“Não se esqueça da Páscoa e do simbolismo do Meu sangue como uma
aliança. Quando Meu sangue foi derramado, foi como um Cordeiro. Quando
você comunga, você se lembra disso. Agora, a sabedoria é comprovada por
suas ações e esta é a encruzilhada de escolha.”

Eu: “Senhor, tu és diferente hoje. Você é muito claro e direto. Você pode me
ajudar com meus sonhos? Você falou claramente por meio deles. Por favor
me ajude."

Jesus: “Vá em frente, Erin.”

Eu: “Bem, eu estava participando de um evento com amigos. Minha filha
teve uma apresentação ou algo assim. Foi no noroeste dos EUA. Eu morava
em uma região diferente, mas viajei para ver isso.

“Isso foi em uma cidade com altos edifícios de tijolos; possivelmente
uma universidade ou talvez na cidade de Spokane? O evento atraiu grandes
multidões. Eu vi nosso presidente (BHO em 2014) e a primeira-dama (MO).
No entanto, por algum motivo, eles estavam lá com outros funcionários.

“Foi um dia claro e fim de tarde; parecia ser por volta das 17h30,
horário do Pacífico. Eu estava contando a um grupo sobre essa profecia e
então os avisei sobre uma bomba. Eu estava do lado de fora e minha filha
estava em um dos prédios.

“Só então, como se estivesse em câmera lenta, eu vi uma bomba
voando no céu. Foi uma longa bomba; como um míssil com uma hélice. Era
de prata no corpo com uma moldura metálica de um azul profundo.

“A bomba atingiu o coração do prédio e destroços voaram por toda
parte. A bomba se partiu em cinco pedaços separados, mas ninguém foi
ferido. Todos começaram a gritar e correr porque a bomba poderia detonar,
mas isso não aconteceu.

"Houve um pânico em massa. As pessoas pensaram que o BHO estava
morto. A mídia embaralhou os relatórios e as pessoas em todo lugar
entraram em pânico, retiraram dinheiro, esvaziaram lojas e começaram a
saquear. Tudo foi fechado e, na confusão, perdi meus filhos.

"Voltamos para o local para agarrar minha filha. Fomos a pé e
pegamos carona até a fronteira canadense para sair. Em vez disso, ouvimos
que era falso e não muito difundido. No meu sonho, porém, avisei as
pessoas que isso era uma mentira.

"Eu tinha voltado para a cena da bomba para procurar meus filhos.
Então, no céu, vi um míssil amarelo e vermelho ir para o mesmo local que a
primeira bomba.
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"Isso não fazia sentido porque BHO e a maioria dos oficiais haviam
partido agora, como fazia três dias desde a primeira bomba.

"Eu havia recolhido todos os meus filhos e comecei a correr. Você
sobrenaturalmente nos moveu à frente da explosão, mas, quando ela veio, a
bomba derreteu a paisagem. Não pude ouvir quando um estranho ping da
explosão do míssil chegou aos meus ouvidos.”

Jesus: "Erin, lembre-se de que os sonhos têm diferentes camadas e
significados. Eles podem representar algo pelo qual você não estará lá ou
para o qual você pode estar. Esses sonhos podem até avisá-la com
antecedência para que você não participe de um evento.

"Também havia simbolismo nisso. O que dizem os falsos relatórios
sobre quem lançou a primeira bomba?"

Eu: "Você revelou que eles pensavam que isso era de Israel. Como
resultado, o mundo se voltou contra nossa irmã. Isso parecia ser devido à
cor da bomba que não explodiu."

Jesus: "Oh, não era apenas uma questão de tinta na bomba; era muito
mais profundo do que isso. Sim, então isso se partiu em cinco pedaços, mas
era falso. Causou pânico em massa e foi destinado ao pacificador.

"Hmm, isso não parece característico de Israel. Vou deixar você orar
sobre isso. Vou revelar mais a você sobre o que isso significa."

Eu: “Senhor, minha filha parecia ter cerca de 15 anos ou perto disso, mas
ela tem apenas 12 agora. Tive a sensação de que este pode ter sido o
sétimo ano do mandato do BHO como presidente, mas eu não sou claro.

"Senhor, é essa a hora? Eu pensei que Você estava vindo para nós
antes disso? Isso me deixa triste."

Jesus: "Erin, lembre-se de buscar revelação em Mim. Não olhe para o
sonho, ou mesmo para o sonhador, olhe para Mim."

Eu: “Mas Senhor, Você me disse que estava me dando todos os meus
sonhos e que todos esses sonhos vêm de Você.”

Jesus: "Sim, Erin, e até no seu sono eu te instruo. Lembre-se, é preciso a
glória de Deus para esconder um assunto e a honra dos reis para
investigá-lo. Erin, não se preocupe porque os tempos vão chegar. As coisas
vão acontecer enquanto isto também está escrito. Veja o Apocalipse. Agora
vamos voltar ao básico.”

Ele se abaixou, apertou minha mão e estávamos no Conservatório de
Cristal. Os coros estavam incríveis e a adoração tão incrível. Sentei lá por
um momento e me virei para o Senhor para falar.
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Eu: “Eu te amo tanto!”

Ele sentou-se diante de todos esses coros de anjos e crianças. O coro
e a música o louvavam: "Santo, Santo, Santo, é o Deus
Todo-Poderoso!"

Deitei-me prostrado a Seus pés e O adorei. Ele colocou a mão na
minha cabeça e depois se abaixou para sussurrar para mim.

Jesus: "Erin, não se esqueça de adorar. A música, o canto e até a dança vão
te fazer sorrir. Tua coração se encherá de alegria e Eu ficarei muito
satisfeito.”

O sonho acabou.

Meu sonho do evento com o míssil parecia ter acontecido no final da
primavera ou início do verão em algum lugar no noroeste dos EUA.
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