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140 - Cura Atrasada por um Motivo

Recebido segunda-feira, 24 de novembro de 2014

(Anteriormente conhecido como Céu 62)

Comunhão

Querido Pai,

Hoje estou pronto para ir para Casa porque estou com muita dor e
sinto tão fraco e cansado. Quando abaixo a cabeça para escrever, posso
sentir os ossos em carne viva do pescoço se esfregando. Meu braço
esquerdo agora tem muito pouca sensibilidade.

Quando comunguei e perguntei por que tive que suportar isso, senti o
calor da Sua presença. Fiquei olhando pela janela enquanto o sol espiava por
entre as nuvens. Depois de alguns minutos olhando para essa beleza diante
de mim, comecei a ver nevascas. Os cristais de neve no ar refletiam os raios
do sol e pareciam diamantes flutuando.

Não posso escrever fisicamente por muito tempo hoje, então, em vez
disso, agradecerei por nos levar para este belo lugar. Embora esteja
emprestado a nós na Terra enquanto esperamos que Você nos leve para o
Céu, este é um lugar onde nossos opressores estão finalmente longe de nós.

Obrigado, Pai, por tudo o que tem feito. Obrigado pelo teto sobre
nossas cabeças. Obrigado pela comida em nossa despensa e pelo calor sob
nossos pés. Obrigado pela água limpa para beber e pelo gás para o nosso
carro. Obrigado por meus filhos.

Antes de ter filhos, orei durante anos para que você abrisse meu
útero, pois todos os médicos disseram que eu não teria filhos. Porém, Você,
Senhor, decidiu que eu era capaz, então, obrigado, Senhor.

Você então viu algo em mim para permitir que esses sonhos e essas
visões do Céu me deram esperança de continuar aqui na Terra. Não quero
sair daqui sem minha família, então sei que hoje não é meu dia para voltar
para o Lar, mas ainda assim Te agradeço pela promessa do Lar.

Um dia, em breve, nos alegraremos em nossos corpos celestes, mas
por enquanto estou com dor. Por favor, perdoe-me por não dedicar um
tempo para adorar plenamente. Quando estou com tanta dor, geralmente é
difícil lembrar que o louvor é a chave que abre a porta da cura divina.
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Então, obrigado novamente por me amar e obrigado por mais um dia.
Estou com medo, Pai, onde está o Senhor enquanto preciso da Sua ajuda?

Jesus: “Erin, sobe aqui.”

Estou no meu vinhedo no Céu e é tão lindo aqui. As vinhas são
exuberantes com enormes feixes de uvas e cada cacho contém muitas cores
diferentes. Eu olho para o vale e é realmente lindo. Parecia que uma chuva
fresca, como uma chuva de primavera, havia acabado de enevoar o vale.

Vejo uma série de sete arco-íris com um enorme espectro de cores
muito maior do que na Terra. Há uma pequena nuvem muito baixa sobre o
bosque de álamos na parte de trás de minha Propriedade Celestial e esta
nuvem é iluminada por dentro.

Corri, sim corri, através do portão em arco de minha doce e abundante
vinha descendo o caminho para os álamos. Lá eu vejo o Senhor e corro para
Ele. Ele se levanta para me receber de braços abertos e eu chorei por algum
tempo enquanto Ele me segurava.

Jesus: "Erin, o que há de errado? Não é um dia glorioso? Você não está aqui
comigo?"

Eu: "Sim, Senhor, é sempre um grande dia com Você."

Só então, estendi a mão para agarrar meu braço esquerdo para ver se
ele tinha alguma sensação, pois tinha ficado completamente dormente na
Terra e eu não conseguia mais senti-lo lá. Eu olhei e Jesus estava sorrindo
sobre isso.

Jesus: Rindo. "Você pode sentir seu braço aqui?"

Eu: Excitadamente. “Sim, e também não tenho gordura no braço. Eu amo
isso aqui. Senhor, por que está permitindo isso agora? Estou sendo punido
ou em desgraça?

Jesus: Ele pareceu momentaneamente desapontado, como se eu o tivesse
machucado.

"Não, Erin, você não está sendo punida. Olha, você está aqui comigo."

Eu: "Sim, mas me sinto tão sozinho em minha dor e meu coração está
lutando para suportá-la. Estou muito machucado, Senhor, então, por favor,
cure-me."

Jesus: "Erin, você confia em mim?"

Eu: "Sim, Senhor."
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Jesus: “Seu inimigo está tentando destruí-lo agora mesmo. Você pode
suportar isso um pouco mais? Se você realmente confia em Mim, por favor,
seja paciente."

Eu: "Senhor, a dor torna a resistência paciente muito difícil. Não pude nem
me mexer ontem e temo que isso possa levar a uma paralisia permanente."

Jesus: "Erin, o plano do inimigo é te arruinar, te desacreditar, te acusar de
fraude e tirar seus filhos de você. Eu removi você antes que todos esses
planos estivessem concluídos, mas há mais uma batalha.

“Agora, Erin, o que é melhor; para você agora ir aos exames médicos
indicados pelo seu inimigo e dizer que Jesus me curou ou é melhor para
eles verem você assim agora como testemunhas para mais tarde, depois que
eu curar você? O que é mais convincente?"

Eu: "Tens razão, Senhor, porque a maioria ver é crer."

Jesus: "Eles não poderão te declarar mentiroso e tu não mentiste de forma
alguma. Erin, eu permiti tudo isso para o seu bem."

Eu: "É difícil entender por que você permite que o mal aconteça. Por que é
permitido, Senhor?"

Jesus: Rindo, mas ainda com um olhar simpático.

"Erin sempre há um plano que é maior do que as suas circunstâncias.
Eu sei que isso é difícil de entender. Na noite anterior à minha crucificação
na Terra, eu suo sangue. Eu não queria beber do cálice do sofrimento de
Meu Pai, mas amo Meu Pai e confio Nele. Ele só quer o que é melhor para
nós."

Eu: "Oh, Senhor, por favor, perdoe-me, pois sei que você suportou muito
pior do que eu. Eu falei como um tolo, então, Deus Pai, por favor, perdoe-me
por duvidar."

A nuvem lá em cima ribombou como se fosse um trovão.

Jesus: "Eu sei que você está me mantendo nas promessas que Eu lhe dei e
você está bem em cumprir isso porque isso é fé. Erin, apegando-se às
promessas lhe mantém no curso."

Eu: "Sim, mas devo ter pulado a parte sobre o sofrimento. Quando
perguntei como Você faria isso, antes de Você não responder, agarrei-me às
promessas, mas não à entrega."

Jesus: “Sim, Erin, é como um parto doloroso, mas esquecido assim que
chega o seu presente”.
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Eu: "Senhor, enquanto meus dons são meus filhos e Você, por favor, pode
nos libertar logo? Meus inimigos são muitos e eu sou até odiado por alguns
que fingem se importar. Eu sei que Você já passou por isso, mas ainda é
justo, tão difícil e estou abatido.”

Jesus: “Então Erin, lembre-se que você está no Salmos 45. Lembre-se de
suas promessas no Salmos 91. Lembre-se Erin, nenhum mal te sucederá
Quando Eu te dei isso em 5 de Junho, 2012, o que estava ocorrendo? O que
Eu lhe pedi para fazer?"

Parecia confuso e de repente me lembrei. Lágrimas começaram a
escorrer pelo meu rosto enquanto escrevo.

Eu: "Senhor, me senti mais abandonado por Ti naquela data. Estava sendo
espancado por meus inimigos e por outra mulher declarou publicamente que
ela era a mãe do meu filho mais velho. Fui completamente deixada de ser a
mãe biológica do meu filho.

"Ele foi roubado de mim durante minha cirurgia cardíaca, quando fui
enganada e não tinha dinheiro para revidar. Este foi o dia de volta em 2012,
quando fui até Você e disse: 'Eu te amo, mas devo ter feito algo para
irritá-lo, de modo que agora você se afastou e se esqueceu de mim.'

"Eu me senti abandonado por Você e decidi parar de buscar um
propósito para minha vida vindo de Você. Eu ainda declaro meu amor por
Você, mas desisti de toda esperança. Esta foi a Escritura que Você me deu
quando me fez escrever Salmos 91:14-16:

“'Porque ela me ama, diz o Senhor, eu a resgatarei; eu a protegerei,
porque ela conhece o meu nome. Ela me invocará, e eu lhe responderei; eu
a livrarei e a honrarei Com vida longa, vou satisfazê-la e mostrar-lhe a
Minha salvação.'

Bem, Senhor, eu preciso que Você, por favor, me liberte agora.”

Jesus: "Oh, é a sua hora de ir? Se você fizer isso, seus filhos serão
devolvidos a um de seus inimigos e seus outros inimigos se alegrarão. É
assim mesmo que você terminaria sua corrida?

Eu: "Não, Senhor, claro que não, mas estou em um discurso doloroso agora.

Estou meditando no Salmos 77 e questionando o Teu favor sobre a
minha vida."

Jesus: Sorrindo com simpatia.

"Erin, então leia o Salmos 77 não em parte, mas no todo e tenha
coragem."

Ele apontou para a Nuvem de Glória e eu ouvi um trovão.
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Jesus: "Erin, lembre-se de suas promessas e datas em Ester. Você é um
pardal no Salmos 84, então leia isto na íntegra. Seu tempo de entrega de
seus opressores está próximo. Leia o Salmos 103 e tenha coragem. Vou
mantê-la perto de Mim. Não o enviei à terra das árvores apenas para ficar
destituída e abandonada. Você está aos cuidados dos anjos.”

Enquanto estávamos lá, a pequena nuvem sobre nós começou a se
enevoar e eu senti um orvalho refrescante. Senti meu corpo sendo curado e
renovado. O Senhor estendeu a mão e beijou o topo da minha cabeça e
então me segurou enquanto eu chorava. Por um momento me senti curada e
que meu corpo era útil e jovem novamente. No momento em que escrevia
isto, senti-me momentaneamente curado e chorei.

Jesus: "Por favor, alegre-se, Erin. Não lhe mostrei três águias na semana
passada? Todas voaram sobre sua cabeça. Quando você já imaginou ver algo
assim?”

Eu: “Bem, nunca realmente.”

Jesus: “Erin, isso foi um presente e um sinal para você”.

Eu: "Senhor, Você me disse que outra tempestade estava chegando ontem.
Quando essa tempestade virá? É no oeste ou no leste, no norte ou no sul?"

Jesus: "Ele vem onde você não pensa, mas não se preocupe porque as
tempestades virão. Haverá também sinais de que o fogo tem fumaça. Não se
preocupe, mas seja forte e não tenha medo. Você não sofrerá vergonha,
mas sim observará e fique maravilhada porque a sua hora chegou, Erin.”

A nuvem acima de nós trovejou quando o Senhor estendeu a mão e
me abraçou, beijando o topo da minha cabeça.

Jesus: "Erin, você é amada e Deus se agrada de você. Mantenha o seu
coração nEle e o mal não cairá sobre você ou sua casa. os dias da sua vida.”

O sonho acabou ...

A cura permaneceu comigo por apenas alguns momentos e então a
dor voltou novamente. Eu parto no domingo por três dias para Seattle para
os testes. Será a primeira vez que estarei separada dos meus filhos.

O Senhor sabia que eu estava com medo de deixá-los, então Ele me
lembrou que eles estão sob os cuidados dos anjos e sob Suas poderosas
asas. Por favor, continue a orar por nós.

Amor, Erin
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