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111 - Chuva de Cura e Números 9

Recebido domingo, 16 de fevereiro de 2014

(anteriormente conhecido como Heaven 37)

Comunhão

Querido Pai,

Apesar de uma semana difícil, eu escolho alegria. Agradeço a Vossa
bênção em minha vida, por meus filhos e família e por meus amigos e suas
amáveis   orações e bênçãos. Estou muito feliz com sua bondade para comigo.

Quando enfrentei problemas várias vezes na semana passada, Você
me lembrou do poder de minhas palavras. Você me ensinou a deixar minhas
palavras serem poucas e até mesmo não reagir ou responder quando as
pessoas me amaldiçoam, removendo assim seu poder sobre mim. Em vez de
entregá-los ou envolvê-los em uma guerra de palavras, eu me desliguei e
elogiei Você.

Cada vez que eu fazia isso, o poder do inimigo era removido e eu
continuei meu curso. Agradeço-lhe, Jesus, por sua instrução gentil. Você é
música para meus ouvidos e o oposto da lixa afiada das línguas de meus
inimigos.

Bendito sejas, Jesus, por enviar o Espírito Santo para nutrir meu
coração quando as palavras tentam quebrá-lo. Amo-te, Senhor, e os teus
caminhos são mais elevados.

Jesus: “Erin, sobe.”

Cheguei hoje sentado, olhando para o belo vale. Fiquei um tanto
assustado porque nunca tinha chegado aqui sentado antes. O Senhor é
muito sábio em fazer isso, pois o Espírito Santo me informou que Ele queria
que eu desse um momento apenas para respirar profundamente e expirar.

Enquanto eu observava o nascer do sol no vale, era de tirar o fôlego,
pois era como se cada amanhecer e o lindo céu que eu já tinha visto, tudo
enrolado em uma pintura incrível. Havia uma bela névoa nebulosa sobre
metade do vale que fornecia um orvalho nutritivo.
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Às vezes, o sol estava surgindo e os raios de luz destacavam os olivais.
Eu vi um raio de sol iluminar um pasto com ovelhas perto do rio à distância
também.

Ao olhar ainda mais de perto, vi um leão dormindo de costas. Eu ri
porque o conceito de um leão gentil era estranho para mim. Eu ri ainda mais
quando vi alguns cordeirinhos rolando bem ao lado deste enorme leão
adormecido. Comecei a chorar enquanto escrevia.

Enquanto examinava os picos das montanhas, não pude acreditar na
visão incrível que tudo isso realmente era. Eu vi belos picos nevados e neve
brilhando neles como prata e diamantes.

Embora às vezes possa ser difícil nevar na Terra, fiquei feliz em saber
que havia neve aqui, pois isso significava que Ele realmente tinha depósitos
de neve no Céu, como é mencionado em Jó. Meus olhos escanearam para
outra cordilheira inferior e sorri ao ver muitos vinhedos lindos.

Essas uvas enfeitadas com joias eram tão impressionantes que,
quando os feixes de luz incidiam sobre elas, as uvas brilhavam nas cores do
arco-íris como o reflexo de um prisma de cristal. Eu nunca tinha visto isso
antes aqui e fiquei sentado lá por algum tempo.

Ouvi o Espírito Santo me dizer para me lembrar de respirar fundo e
absorver tudo. Então me lembrei que não eram apenas as paisagens que
eram incríveis no céu, mas também os sons. Eu ouvi os doces sons dos
pássaros cantores enquanto eles cantavam canções que eu reconhecia.

Eu vi um grande grupo de passarinhos, talvez mil deles, voando juntos
em uma exibição incrível fazendo desenhos no ar. Esses pássaros eram
brancos com ouro, então quando eles voavam através de um dos feixes de
luz, você podia ver algo como uma longa fita de ouro brilhando no céu.

Enquanto ouvia, ouvi 'Amazing Grace' sendo cantada por esses
pássaros e foi incrível, edificante e nada triste. Comecei a rir quando ouvi a
'Canção do Apocalipse' de Phillips, Craig e Dean. Bem, tecnicamente falando,
essa música teria sido na verdade uma música originária do céu ao longo
dos anos. As músicas eram tão lindas.

Comecei a ouvir a orquestra na Casa de Jesus atrás de mim começar
a tocar junto com o canto do pássaro e comecei a cantarolar a Canção do
Apocalipse com eles. Levantei minhas mãos em adoração, pois esta era
realmente a experiência definitiva de adoração, pois cada célula do meu
corpo foi levantada em oração como se não houvesse gravidade.

Eu estava agora de pé em um degrau de Sua Casa olhando para o vale
e percebi que esses lindos canais de água fluindo se alinhavam nas escadas.
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Quando olhei para a água, vi esses peixinhos do tamanho de uma 'cebola
perolada' dançando na água e saltando para fora e para dentro novamente.

Ao adorar a Deus, agradeci a Ele de todo o coração, como nunca havia
sido tão grata a Ele antes. Aqui no Céu, agora sei o que é estar vivo, nutrido
e saudável. Eu era jovem aqui no céu.

Enquanto eu estava com meus braços levantados, eu senti algo como
chuva caindo sobre mim. Eu me virei e ri na chuva com meus braços ainda
erguidos. Aqui no Céu, pude erguer meus braços sobre os ombros, mas na
Terra há uma placa de titânio ou dobradiça em meu pescoço e eu tenho
tanta dor e dificuldade em erguer meus braços além dos ombros até para
adoração.

Eu me deleitei neste momento para ser capaz de adorar totalmente a
Deus sem julgamento e ninguém olhando. Eu tinha lágrimas escorrendo pelo
meu rosto quando recebi a chuva em meu rosto. Fiquei com os olhos
fechados por um momento quando senti um daqueles feixes ou raios de luz
sobre mim.

A chuva foi embora e o sol me secou rapidamente. Eu ri porque estava
encharcada e parecia que sequei em um instante. Os raios de luz eram tão
quentes e eu senti algo como uma corrida em minhas veias. Parecia um
calor dentro do meu corpo, mas minha pele externa ainda estava fria. Eu
pude sentir a cura em meu corpo enquanto permaneci ali por algum tempo e
orei.

Eu: “Senhor, peço que a cura que sinto aqui me acompanhe de volta à Terra
e por todos nós que Te amamos. Você virá logo para nós, então, por favor,
reverta nossa morte e nossos corpos em declínio e nos dê o milagre do
rejuvenescimento enquanto esperamos por Você. Senhor, um homem
poderia ter as riquezas do mundo, mas se não há cura para o que o aflige,
então tudo o que ele tem é você.

“Por favor, Senhor, eu peço um milagre. Senhor, Tu colocaste uma
orelha de volta na cabeça de um soldado do inimigo e restaurou sua
audição, por favor, Pai, o Senhor não vai nos curar também. Eu sei que peço
muito em termos mundanos, mas isso é pequeno para você.

"Você move montanhas, sacode a Terra, abre os depósitos de neve,
determina a localização das estrelas e dá luz ao dia e à lua à noite, então,
por favor, Senhor, Você não enviará Sua chuva curadora para derramar sobre
Seus filhos enquanto nós esperar? Senhor, quem sou eu para jantar com o
Rei quando meus pedidos por meus amigos e minha cura não são ouvidos?
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“Por favor, padre, eu volto lá e sofro. Por favor, Senhor, livra-nos de
nossos corpos moribundos. Peço o milagre da cura e a reversão da morte
enquanto esperamos. Faça-nos jovens novamente, Senhor, e não nos
permita tropeçar e cair Senhor. Não deixe que a única maneira de pegar nos
tapetes e seguir Você seja por meio da tecnologia.

“Por favor, Senhor, abra o Céu sobre meus amigos. Nós te amamos e
agora que te vi estou mudado para sempre. Terei o maior prazer em
sacrificar meu pedido pela minha própria cura, se o Senhor ajudar todos
eles. Você me conhece, Senhor, enquanto me tricotou no ventre de minha
mãe e não há nada escondido em mim como eu sou Seu, Senhor.”

Enquanto estava adorando, senti a mão do Senhor em minha cabeça e
me virei para abraçá-Lo. Chorei enquanto Ele me segurava por algum tempo
e senti um calor curativo incrível enquanto chorava em Seu ombro. Sem
dizer uma palavra, Ele pegou minha mão e me conduziu através da porta
aberta para Sua Casa.

Em vez de me deixar parar para tirar as sandálias, Ele me levou direto
para o Seu pátio interno. Continuei a chorar, pois não havia realmente me
sentido assim antes. Ele me acompanhou até uma linda nascente, onde tirou
um copo d'água e o provou. Ele então sorriu e me deu Seu copo para beber.
Eu o peguei ansiosamente, pois estava com muita sede de Sua água.

Eu: “Sinto muito, Senhor, mas esta água é simplesmente a água mais
incrível e satisfez completamente a minha sede.”

Quando Ele sorriu e pegou minha mão, estávamos imediatamente em
uma ponte nos fundos de Sua Casa. Havia uma parede maciça de pedras
cinzeladas e mármore cortado com água fluindo de sete grandes orifícios
retangulares. O som da cachoeira era como as Cataratas do Niágara e a
energia e a vazão podiam facilmente iluminar todas as cidades da costa
oeste dos EUA.

Ele então me acompanhou até o mirante com Suas mãos sobre meus
olhos. Quando Ele tirou as mãos dos meus olhos, fez um gesto para que eu
olhasse. De alguma forma, Ele agora me concedeu uma supervisão como
binóculos panorâmicos para que eu pudesse ver perfeitamente.

Eu agora podia ver o céu de seu ponto de vista e havia facilmente
milhares de colinas. Não apenas isso, mas também havia sete vales
circundando cada uma dessas colinas. Enquanto continuava a olhar, pude ver
um oceano, praias, vilas e belas propriedades. Na verdade, pude ver
mansões incríveis de tantos estilos diferentes.

4



Eu também vi coisas incríveis no ar assim como no mar e era tudo tão
lindo. Eu ainda estava chorando quando percebi que só tinha visto o vale de
Deus e Seu Jardim, junto com o vale no qual morarei, mas isso era quase
demais para entender além de dizer que Ele realmente preparou um lugar
para nós.

Ele então me virou na direção oposta e agora eu estava voltado para o
leste em direção à Cidade de Ouro. A cidade brilhava forte como o sol, mas
era quase brilhante demais para se olhar. O Senhor me viu lutando e
simplesmente acenou com a mão sobre meus olhos para que eu pudesse ver
as paredes, os portões e a própria cidade. Eu não podia acreditar como a
cidade era bonita e era realmente incrível.

Percebi que as joias do Ephod foram incrustadas na própria fundação
da cidade. Embora eu soubesse que nenhum ataque viria no céu, ainda me
senti aliviado ao ver que um muro cercava esta cidade que nunca poderia
ser violado pelo inimigo. As pessoas que moram dentro da cidade são livres
para sair e não precisam temer o inimigo, pois não são prisioneiras.

Durante todo esse tempo, o Senhor Jesus estava segurando minha
mão e eu estava apertando a mão Dele em retorno e sorrindo. Quando Ele
apertou minha mão de volta, estávamos instantaneamente em Sua varanda
com vista para o Relógio e Calendário de Deus.

Ele acenou com o braço e colocou a lua e as estrelas na piscina ao
redor do relógio e então Ele colocou o sol e as estrelas do amanhecer e do
início da noite entre as porções intermediárias. Mesmo assim, nada foi dito
quando percebi que o anel de Deus no relógio havia se tornado menor à
medida que muitos outros eventos iam e vinham.

Eu: “Senhor, muitos eventos foram removidos da semana passada e até
parece que agora o tempo se acelerou.”

Jesus: “Erin, lembre-se que Meu Pai controla a velocidade. Você passou por
um período em que houve uma calmaria na atividade ou, pelo menos, o que
você percebeu como uma calmaria na atividade. Deus tem um plano em
prática, mas isso nem sempre significa que a cada semana haverá mais e
mais. Às vezes, muitos eventos vêm e vão em uma semana e, em outras
ocasiões, parece que nada aconteceu.”

Eu: “Senhor, parecia haver facilmente trinta eventos removidos na semana
passada. Eu não tinha ideia de que havia tanta atividade.”

Jesus: “Só porque você não leu nem viu nas notícias não significa que não
seja um evento do calendário de Deus”.

Eu: “Senhor, vem nos buscar em abril?”
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Jesus: “Erin, eu te disse para observar Israel, pois este é o seu medidor.”

Eu: “Senhor, o Senhor me deu uma informação há um ano que poderia ser
para este ano. Este ano parece insignificante para mim, mas não tenho
certeza.”

Jesus: “Erin, foi-te mostrado que não se pode confiar nos calendários
terrenos como verdadeiros, como só se pode confiar nos calendários
indicados pelos embaixadores do céu. Lembre-se de que Enoque é dos
lugares celestiais e caminha Comigo. Ele é um amigo de Deus e até mesmo
os caídos o reconheceram e zombaram dele como 'pai do tempo'. Deus
inspira o homem na Terra, mas lembre-se de que Enoque andou com Deus e
então ele não estava”.

Eu: “Sim, eu sei que o calendário de Enoque é um indicador, Senhor, mas
como sabemos que o homem não modificou esse calendário também?”

Jesus: “Boa pergunta. É melhor olhar e seguir as luas e voltar no tempo
conforme necessário para medi-las, mas isso também é demorado. É
realmente melhor orar, olhar para Deus e vigiar Israel.”

Eu: “Ou posso simplesmente subir aqui em vez disso?”

Jesus: Rindo.

“Sim, Erin, você pode. Agora, para responder à sua pergunta sobre
abril, existem padrões e você deve ficar atento à proposta e às ameaças.
Lembre-se sempre do padrão de 9 meses do inimigo.”

Eu: “Senhor, preciso da Sua ajuda com o número 9, mas me lembro que
isso significa o fim de um acordo contratual em termos islâmicos, correto?”

Jesus: “Isso é interessante, mas não deve ser medido. Deus é o medidor e
os padrões do inimigo certamente também são, mas vamos olhar para
Israel.

Erin, havia 27 cercos documentados de Israel na Bíblia. Podemos usar
números, pois você sabe que o anel de Deus no calendário é o terceiro e o
número de julgamentos é 9. ”

Eu: “Nossa, 3 multiplicado por 9 é igual a 27.”

Jesus: “Este é um padrão escondido à vista de todos. Agora, você foi
informado há um ano sobre a proposta de paz, certo?”

Eu: “Sim, lembro-me.”

Jesus: “Agora vejamos os sinais em Ageu 1:11, visto que há 9 julgamentos
aqui que foram dados a Ageu: 'E pedi uma seca sobre a terra, as
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montanhas, o milho, o vinho novo, o azeite sobre aquilo que a terra produz,
sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos.'

“Erin, teve até 9 pessoas apedrejadas, 9 viúvas, 9 cegas e 9 com
hanseníase e tem padrões com isso. Agora Deus, meu Pai, é um Deus de
precisão e Ele é justo e justo. Ele dá um aviso, mas quando tudo estiver
completo e final depois que o nove vier, então o Julgamento se seguirá”.

Eu: “Senhor, mas também há misericórdia. Senhor, por favor, há 9 meses de
gravidez e até mesmo Você estava no ventre por este tempo antes de vir
para nos salvar. Não foram todos os aflitos também libertos de suas aflições?
Você também não cortou aqueles que os prejudicaram?”

Jesus: “Sim, a todas as Erin, como tens razão. Há esperança, mas deve
haver julgamento sobre a Terra de Deus, pois é de Deus. O mundo inteiro é
terra livre, mas esta parte é completamente de Deus e quem quer que
queira dividir, dividir ou mesmo ameaçar prejudicar esta terra trará o
julgamento sobre sua própria terra em troca.”

Eu: “Senhor, os EUA estão finalmente se recuperando do último problema.
Se Deus derramar Sua ira total, nenhum de nós escapará dela. Tudo isso vai
acontecer em abril?”

Jesus: “Quer isso aconteça no final de abril ou mesmo no verão, você não
deve ter medo, Erin.”

Eu: “Senhor, então é este o prazo? Você virá para nós então, Senhor? Se
não o fizer, há alguma maneira de você me levar aos seus tribunais para que
eu possa apelar a Deus lá? Senhor, Você é meu Parente Redentor e
Advogado, então, por favor, defenda minha causa. Por favor, traga
julgamento sobre os homens envolvidos, mas não sobre nossas terras ou
provisões.”

Jesus: “Erin, suas orações e petições serão anotadas, mas não tenha medo.
Deus envia julgamento, mas também ama e tem misericórdia”.

Eu: “Sim, Senhor, mas ainda havia 9 pessoas que Te amavam e ainda assim
estavam apedrejadas.”

Jesus: “Erin, eles moram aqui agora e receberam muito mais por isso do
que você poderia imaginar. Você não será esquecido e nem seus amigos e
filhos de Deus. Apenas deixe claro que os homens temerosos de Deus
morrem em batalha, mas eles nunca estão sozinhos. Deus está lá, Erin."

Eu: “Senhor, haverá baixas?”

Jesus: “Sim, Erin, isso era de se esperar, pois suas vidas foram mapeadas
desde o início. Você deve lamentar pelos perdidos, não pelos encontrados,
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Erin, pois essas coisas devem ocorrer. Isso é parte do que foi mostrado a
você e você não é o único que viu isso.”

Eu: “Então, Senhor, somos como a Babilônia moderna?”

Jesus: “Talvez, novamente, haja sinais nas Escrituras. Venha e vamos ter
comunhão.”

Ele apertou minha mão e imediatamente estávamos à mesa em Seu
gazebo. Os anjos serviram pão aquecido com e sem fermento e derramaram
vinho no copo de Jesus. Em seguida, pegou o pão, partiu-o e entregou-me
uma das metades. Então Ele provou o vinho e fez sinal para que eu comesse
o pão.

Jesus: “Um dia estaremos todos juntos no banquete e participaremos
juntos. Meus amigos vêm aqui e se encontram Comigo e temos comunhão
aqui. Erin, você não vai acreditar em quem se sentou em sua cadeira ao
meu lado.”

Eu: Eu sorri. “Senhor, meu Deus, nunca pensei nisso. Em Mateus 26:29,
Você disse: 'Digo-vos, não beberei deste fruto da videira de agora em diante
até o dia em que o beber novamente convosco no Reino de meu Pai'.
Portanto, este é apenas o banquete, mas Você se encontrou com outros
como Pedro aqui neste mesmo lugar.”

Jesus: “Muito bem, Erin, para os seguidores das leis e tradições este
também é um tipo de Seder, mas por enquanto é comunhão com Minha
amiga, Erin.”

Eu: comecei a chorar. "Oh, obrigado, Senhor, nunca poderei agradecer o
suficiente."

Jesus: “Erin, agradou a Mim e a Meu Pai como você nos adorou hoje. A luz
de Deus brilhou sobre você e agora Seu esplendor está brilhando em seu
rosto.”

Eu: “Senhor, é possível que Você me conceda um pouco da chuva curadora
ou Você pode mandar isso para meus amigos diretamente? Senhor, se o
julgamento ocorrer em breve, talvez ainda neste verão e se o Senhor não
vier, precisaremos de força sobrenatural para suportar este problema que se
aproxima. Por favor, Senhor, tenho alguns amigos que precisam do Seu
toque de cura.”

Jesus: “Erin, você acredita que eu posso?”

Eu: “Ah, sim, porque acredito que Você pode fazer todas as coisas. Eu sei
que você usa o manso para silenciar os leões e até mesmo humilhá-los. Sei
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que todos somos usados   por Você, mesmo em lugares desertos, para ajudar
os outros com as boas novas do Seu amor.

“Por favor, Senhor, estou implorando porque até os pardais recebem
migalhas de pão da comunhão na Tua mesa e até mesmo um cachorro
recebe restos. Por favor, Senhor, então quanto mais nos daria?”

Jesus: “Erin, então está feito, mas lembre-se que a fé é como um grão de
mostarda. Seu caso é bom, então agora veja o que o Senhor fará por você.
Porém, lembre-se de perdoar seus inimigos, perdoe aqueles que estão mais
próximos de você e não use nada contra si mesmo.

“Amaldiçoar seu corpo não trará uma bênção, mesmo que eu tenha
feito você ter 25 anos de idade na aparência. Não divida a bênção
amaldiçoando a si mesmo, mas humilhe-se, abençoe seu templo e receba o
que é bom. Lembre-se de que seu templo abriga o Espírito Santo e,
portanto, é um tabernáculo.

“Cuidado para que aqueles que estão orando por você não o estejam
amaldiçoando com suas palavras. Uma casa dividida não pode subsistir e
você deve se oferecer como um sacrifício vivo. Erin, prepare seu campo e eu
enviarei a chuva.”

Ele sorriu e colocou a mão sobre a minha.

Eu: “Senhor, não posso florescer sem a tua cura de chuva e sol”.

Jesus: “Erin, há cura nas vigas. Como um sinal, enviarei feixes de cura e
arco-íris de promessa por meio dessas tempestades. Você terá a
confirmação disso.”

Eu: “Senhor, chove para nos curar e nos alimentar. Envie o sol para trazer
calor e força. Não queime nossa terra. Por favor, Senhor, nos abençoe.”

Jesus: “Erin, você vai estar longe do deserto e lá vou te encontrar e te
trazer para casa”.

Eu: “Senhor, então o Senhor não virá atrás de nós em abril, mas haverá
julgamento?”

Jesus: “Erin, você é persistente, mas, por favor, observe os sinais, pois
ainda há muito mais que precisa acontecer porque é o desígnio de Deus.
Agora que disseram que você estará seguro assim como seus filhos, isso é
um grande conforto, certo?”

Eu: “Sim, Senhor, mas estou triste pelos meus amigos. Você está incluindo
eles também, certo?”

Jesus: “Erin, eles são muito amados e serão bem cuidados, por favor,
console-se. Isso é o suficiente por hoje, mas da próxima vez discutiremos o
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que você viu aqui hoje, pois tenho muito a lhe mostrar. Você é amada, Erin,
então, por favor, não se preocupe Erin. Leia sobre as águias em Isaías
40:31. Eu tenho uma bênção especial para você no Salmos 103. Eu farei
um milagre se você Me permitir. ”

Eu: “Oh Senhor, por favor, estou pronto para que derrame tudo o que for
levado a derramar em meu vaso, pois não tenho nada a perder, mas tudo a
ganhar”.

Jesus: Ele estava rindo. "Muito bem, Erin, agora você está pronta?"

Eu: “Sim, Senhor.”

Ele estendeu a mão e apertou minha mão.

O sonho acabou.
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