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186 - Jesus, Neve e a Noiva

Recebido sexta-feira, 25 de dezembro de 2015

(anteriormente conhecido como Profético 46)

Eu acordei às 2h00 e havia lua cheia.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia. Obrigado por enviar Jesus, Deus em carne,
para nos libertar. Obrigado mais do que qualquer outra coisa pelo
relacionamento divino de Seu amor por Sua Noiva. Você, Pai, enviou Jesus
para perseguir nossos corações. Seu amor por meu coração é tão imenso e
profundo que estou mudado para sempre e muito grato.

Obrigado pela palavra, sua história, história, que norteia a corrida que
corro. O Espírito Santo em mim é a chama em minha alma, meu melhor
amigo e companheiro íntimo. Oh, Pai, obrigado pelas dádivas de amor que o
Senhor nos concedeu. Não há nada como o amor divinamente perfeito de
nosso Pai, nosso Criador e nosso melhor amigo.

Eu não trocaria um único minuto caminhando com Você, mas estaria
disposto a compartilhar com meus amigos e entes queridos. Este foi um ano
de perdas, mas também de ganhos. Além de tempos de perda, houve
milagres e sinais incríveis para me assegurar de que Você ainda está aqui e
trabalhando.

Você me ensinou que devo apreciar o que Você continua a revelar em
seu tempo, embora não seja um escritor paciente. Você me ensinou a ser
gracioso, gentil e amoroso em situações que exigem que eu me afaste de
mim e o insira.

Devo sorrir e balançar minha cabeça porque claramente ainda não
desabrochei totalmente na graça, no amor e na bondade. Pai, por favor, use
este próximo ano como um tempo de sinais, maravilhas, milagres e
revelação sobrenatural para todos nós.

Vamos todos brilhar intensamente com a chama constantemente acesa
em nossas lâmpadas. Deixe-nos também resplandecer com tal luz de Cristo
que nenhuma escuridão pode resistir a nós. Que aqueles que sofrem e
perseveram vejam que Você está aqui e por perto para libertar.
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A cada ano, olhamos para este tempo, o tempo de 'Natal', com grande
promessa e esperança duradoura de que Jesus venha e nos entregue ao
Lar.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no Jardim de Deus em Sua estufa de vidro enquanto a neve
caía suavemente. Cada floco de neve era fascinante, pois cada um mantinha
sua forma por tempo suficiente para que eu pudesse desfrutar de seus
designs incríveis.

Cada floco de neve é   exclusivamente diferente aqui e muito maior do
que na Terra. Os flocos de neve aqui têm cerca de 2,5 cm de diâmetro e
cada um parece estar iluminado. Os flocos encontram a neve no solo e se
fundem, formando uma neve branca com uma leve iluminação em tons de
azul e púrpura.

Quando me virei e abri a boca para pegar alguns flocos de neve, eles
tinham um gosto frio e doce. Eu não estava com frio, mas estava
perfeitamente frio. Olhei em volta e vi crianças me espiando pelo vidro e
riram, sorriram e acenaram para mim.

Lágrimas escorreram de meus olhos porque eu sei que eles moram no
Céu para que não sofram, machuquem ou se preocupem por suas famílias,
mas eu sim. Eu vejo como o céu é lindo, como Deus é completamente
maravilhoso e como Jesus é gentil e eu fico magoado porque muitos não se
importam em saber até que seja tarde demais.

Quebra meu coração ver essas crianças, muitas das quais cresceram
sem conhecer ou mesmo odiar Jesus, e não posso deixar de chorar. Fiquei
olhando para essas crianças e muitas delas eram de culturas na Terra sem
nosso Salvador.

No entanto, aqui no céu, eu pude ver tanto amor e gratidão em seus
olhos, mesmo quando uma dessas crianças acenou para mim de dentro.
Quando cheguei à frente do edifício de vidro, olhei para o norte em direção
às árvores no Jardim de Árvores de Deus.

Cada galho e cada parte estavam acesos e eu vi brancos, azuis, roxos
e verdes e sombras que eu nem tinha um nome para o que eu caminhava
por esse caminho. Como a neve 'iluminada' estava caindo, as luzes estavam
ainda mais bonitas do que o normal. Lágrimas escorreram pelo meu rosto
com a magnitude da beleza.

Obrigado, Pai, obrigado por isso. Então ouvi um coro atrás de mim e à
direita. Havia anjos parados na neve com asas enormes. A luz que cercava
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esses anjos era brilhante, clara e nítida como se Deus os estivesse
destacando direto de Seu trono.

Os anjos estavam cantando 'A Holy Night' e eu reconheci o coro como
sendo o coro da Sala do Trono de Deus. Enquanto cantavam em camadas,
não eram necessários instrumentos de corda e chorei de alegria enquanto
escrevo.

Posso ouvir suas vozes, mas não consigo formar as palavras para
descrever isso, pois não há coro na Terra como o coro de anjos de Deus.
Esses anjos estavam vestidos com vestes brancas brilhantes com um brilho
de vestimenta como iridescência.

As penas de suas asas eram reais e brancas. Parecia tão real que seria
impossível recriar um substituto, mesmo com efeitos especiais de
computador. A cada respiração que os anjos cantores davam, as asas se
moviam com eles e faziam parte deles.

Eu estava refletindo sobre o quanto amei essa música quando senti
um puxão no meu manto. Eu me virei e diante de mim estava uma linda
garotinha em um vestido branco.

Esta menina tinha cabelos escuros com cachos, olhos azuis e pele
morena. Ela parecia ter cerca de três anos e quando sorriu para mim, ela
derreteu meu coração.

Eu: “Olá, sou Erin.”

Abaixei-me para apertar sua mão. Em vez disso, ela colocou os braços
no ar para que eu a levantasse e lhe desse um abraço. Meus olhos ficaram
cheios de lágrimas ao me lembrar que minha filha faria o mesmo há apenas
dez anos. A menina colocou os braços em volta do meu pescoço.

Menina: “Oi, Erin, meu nome é Ramey. Por favor, entre para ver o que
temos.”

Ela apontou para a porta de vidro arqueada com painéis de cristal
lapidado. Fui abri-lo e ele abriu automaticamente quando me aproximei. Eu
entrei e, assim como eu, a sinfonia infantil de Deus e o coro cantaram algo
de quando eu era criança, 'Little Drummer Boy'.

Havia um grupo de bateristas com idades entre três e quatorze anos.
O canto e os instrumentos musicais eram os mais bonitos que já tinha
ouvido. Sentei-me e chorei e o pequeno Ramey enxugou minhas lágrimas.

Outras crianças se reuniram ao meu redor e colocaram as mãos na
minha cabeça, ombros, costas e braços e começaram a orar por mim.
Ramey então colocou a mão sobre meu coração e eu a ouvi chamar 'Hayah'.
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Suas mãos estavam quentes e eu senti algo em meu corpo, como
pressões quentes. Só então ouvi sussurros, risos e uma das crianças dizer:
'Ele está vindo'.

Eu olhei para cima e lá estava Jesus. Eu tive o maior sorriso vindo em
meu rosto quando vi as crianças rindo e correndo até Ele para abraços.

Jesus: “Achei que você precisava se animar, Erin, já que Ramey disse que
seu coração estava doendo.”

Eu: “Senhor, o Natal é uma época para refletir sobre tempos mais felizes e
ainda não alcancei o presente. O tempo passou rápido demais e perdi coisas
que não posso mais recuperar. Minhas memórias estão desaparecendo e é
tão lindo aqui no céu com você.

“Eu só queria poder dar esta fatia para meus filhos, família e amigos.
Como Deus pode ser tão bom e ainda desejar algo de nós? Quero dizer,
como Ele pode nos amar o suficiente para tê-lo enviado para a Terra como
um bebê? Estou muito agradecido, muito agradecido.

“Estou mudado para sempre por Ti, Senhor, pois Tu és o maior
presente em toda a Criação. Por favor, perdoe-me às vezes se eu deixar de
sempre reconhecê-lo em minha rotina diária.”

Jesus: “Erin, eu te encontro onde você está, então não se preocupe porque
Você é um presente para mim. Quando você vem a Mim como você é, não
em perfeição, mas como você é, isso alegra Meu coração. Às vezes, você
tem vontade de fugir de Mim, mas, em vez disso, fica. Por que?"

Eu poderia dizer que Ele já sabia a resposta.

Eu: “Senhor, é porque quando o mundo desiste de mim Você nunca desiste
de mim. Mesmo quando eu quero desistir, Você está lá para me
cumprimentar. Estou com medo às vezes recentemente e, como não tenho
pais agora, agora percebo que preciso de Você mais do que nunca.

“Eu não tenho mais uma mãe para ligar para me ajudar com as
receitas enquanto cozinho ou ouvir enquanto eu expresso minhas
preocupações sobre meus filhos. Eu entendo perfeitamente que não tenho
mais capacidade de fazer isso na Terra com ela e ela não é mais uma força
constante em minha vida.

“Eu ainda tenho meus filhos, família e amigos, mas não apenas um pai
e isso dói. Então, com dois de meus filhos viajando em um momento
agitado, eu me preocupo e só os quero aqui comigo.”

Jesus: “Eu entendo e até Ramey sentiu seu coração partido”.
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Ele estendeu a mão e colocou a mão na minha mão e colocou-a sobre
o meu coração.

Jesus: “Prometo-lhe que curarei o coração partido e que o seu tempo de
luta contra a carne e o sangue em breve acabará. Garanto-vos que vereis
anjos de Deus subindo e descendo dos Céus abertos pelo Filho do Homem.”

Eu: “Eu não entendo, Senhor.”

Jesus: “Vocês verão grandes coisas e ainda maiores serão os dons dados à
Minha Noiva antes da vinda do Noivo. Você me considera um grande
presente porque dei Minha vida pela sua, mas também vou mostrar Meu
amor por você enquanto espera por mim. Isso irá lembrá-lo de que você
está prometido a Mim e que Eu volto pelo que é Meu.”

Ele sorriu e apontou para mim. Eu sorri quando meus lábios
começaram a tremer.

Eu: “Obrigada ...” Eu estava tendo dificuldade para recuperar o fôlego. “… Tu
és o meu maior presente, Senhor, e o Teu dom continua para sempre.”

Ramey estendeu a mão para tocar meu coração enquanto ela ria e
dava risadinhas.

Ramey: “Ela está se curando. Seu coração está se curando.”

Eu sorri e ri.

Jesus: “Erin, os meus dons não cessaram e juro o meu amor por ti. Embora
este seja um momento de separação, você deve conhecer e lembrar o Meu
amor por você. O Conselheiro vai lembrá-lo de que penso em você sempre e
irei recebê-lo em breve.

“Agora, mantenha seu coração em chamas com a chama do amor por
Mim. Meus presentes virão sobre você e você brilhará intensamente.
Disseram-lhe isso antes, mas vou dar-lhe este presente de garantia. Minha
recompensa estará completa quando eu voltar.”

Eu: “Senhor, parece que não vou mais te ver até que você volte. Por favor
não vás."

Jesus: “Há muito o que fazer, mas você não estará sozinho, pois enviarei
mensageiros à frente”.

Eu: “Não vá embora. Meus sonhos e visões acabaram?”

Jesus: “Onde está escrito isso? Não, Erin, ainda existem mistérios para
serem entregues por Deus no Trono e guiados pelos anjos do Céu sob Seu
comando. Às vezes eu ainda vou te ver, então não se preocupe.”
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Eu: Sorrindo. “Parece que eu deveria encontrar um manual sobre as
tradições judaicas do casamento novamente. Eu vejo um padrão.”

Jesus: “Um dos maiores e mais misteriosos livros da Palavra é o Cântico de
Salomão. Tão poucos o lêem, mas no fundo de seu conteúdo estão os
milagres do amor de Deus por Sua Noiva.

“Eu não corri atrás de você? Não capturei o seu coração, a Noiva difícil
e inatingível? Não lhe mostro bons frutos para comer e até mesmo falar de
sua fragrância como uma flor?”

Eu: Chorando. “Eu não sou digno deste amor.”

Jesus: “Quem é se Deus não o declara? Que coração é digno? Meus
caminhos não são os seus”.

Eu: “Obrigado por isso, pois você sabe que sou uma Noiva manchada.”

Jesus: “Não, Erin, você ficou branca como a neve, está aqui nos lugares
celestiais e no Jardim de Deus. Você ouve o coro dos anjos e dança na neve.
Você é precioso à Minha vista.”

Ele sorriu enquanto colocava minha mão sobre Seu coração. Comecei a
chorar e depois ri.

Eu: “Senhor, vou te perseguir”.

Jesus: Rindo.

“Então você será arrebatado por Mim. Não se preocupe, pois eu
também irei persegui-lo. Então, passaremos uma eternidade juntos, pois o
seu coração é o seu presente para Mim e eu sou fiel.”

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

Havia crianças ao nosso redor ouvindo e duas crianças estavam
sentadas nas pernas de Jesus. Outros se reuniram ao redor dele enquanto
ele falava comigo. Ramey estava sentada no meu colo e ela estava torcendo.

Uma garotinha estava com os braços em volta do meu pescoço e
ombros e todos ouviram atentamente a nossa conversa enquanto o coro de
anjos cantava “Noite Silenciosa” do lado de fora. Eu estava em lágrimas
porque tudo isso era tão lindo.

Jesus: “Eu também te amo”.

O sonho acabou.

Feliz Natal para todos de Sua Noiva ... Erin
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