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Jesus e Orações Depois da Morte de Um Bebê Precioso 

13 de fevereiro de 2019 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado por tudo o que você fez por nós! Você é o concedente de              

milagres para a Sua glória. Você é o nosso curador e o grande médico,              

acima de tudo. Você também é o doador da dádiva da vida. Você vai nos               

levar para casa quando nossa jornada aqui se fechar. Embora às vezes eu             

tenha medo de soltar quando envolve meus filhos, confio plenamente em           

você na minha vida. 

No entanto, Pai, estou aqui hoje para fazer outro caso. Eu estou olhando             

para Mateus 27:52-53 ao fazer este caso. Estes são dois versos que            

sempre são ignorados na igreja. Foi quando as sepulturas se abriram e            

você levou aqueles que "dormiam" do cemitério para a Cidade Santa. Isso            

aconteceu no mesmo dia em que você morreu por nós na cruz. Muitos             

mortos foram trazidos de volta à vida no mesmo dia em que você             

morreu. 

Que incrível milagre isso deve ter sido para aqueles que perderam entes            

queridos. No entanto, isso também deve ter sido incrivelmente         

aterrorizante para aqueles que viram inimigos repentinamente       

reaparecerem, inimigos que eles achavam que estavam muito longe.         

Também não podemos excluir a possibilidade de que esse reaparecimento          

dos mortos também incluísse crianças. 

Pai, você é Deus sobre todos nós. Você é o Deus que segura meu              

coração, determina meus dias e respira vida em mim. Por este meio            

declaro bênçãos sobre os seus santos. Eu ofereço meu coração, minha           

alma e todas as minhas forças para Aquele que possui as chaves da vida              

e da morte. Depois de escrever esta última frase, decidi orar a Oração do              

Senhor. Depois de fazer isso, comecei a argumentar com Deus ... 

Oh Pai, eu não posso esconder nada de Você como você sabe tudo. Com              

isso em mente, peço a você que minha petição seja boa. Meu coração             

está partido em um milhão de pedaços agora. Estou em profunda           

angústia pela minha querida amiga que acabou de perder a menina           

depois de uma longa batalha com problemas pulmonares. Bem, pai, eu           

estou segurando esta criança para você agora. 

Sua mãe decidiu não dizer "um verdadeiro adeus" a seu bebê, enquanto            

se apegava à possibilidade de que ela ainda estaria "acordada de seu            

sono". Meu amigo não acredita que esta batalha acabou. Embora só você            
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saiba tudo, eu pessoalmente estou de acordo com ela, pois acredito que é             

possível que esse precioso bebê tenha sido parte de uma "batalha           

celestial". 

Como posso dizer a alguém que acabou de perder o bebê para            

permanecer paciente? Você me mostrou que seu filho estava brincando          

no céu, junto com um garotinho. Eles estavam brincando com filhotes de            

animais. Havia até um elefante em forma perfeita, mas com o mesmo            

tamanho de um cachorro médio. Super fofo vezes mil não corta! Eu vi ela              

e o menino caçando esses animais de brincadeira e depois os perseguindo            

de volta. 

Depois de me mostrar essas imagens brevemente, a visão foi então           

fechada. Pai, você me mostrou essa visão para nos preparar para a            

possibilidade de que o lindo bebê de minha amiga permanecerá no céu?            

Se sim, e os sonhos da mãe? Ela acredita que você mostrou algo             

diferente. Ela acredita que você mostrou seu bebê sendo acordado e           

vivendo novamente. 

Bem, eu não sei as respostas para estas perguntas, Senhor, só você faz!             

O que eu sei é que raramente chorei tanto quanto pela perda do meu              

amigo. Oh Pai, o que posso dizer para fazer com que Você se afaste do               

que parece ser nosso castigo contínuo e nos abençoe em vez disso? Posso             

fazer alguma coisa? Oh Pai, precisamos de ajuda! Nós oramos por sua            

ajuda, no poderoso nome de Jesus, amém! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Jesus estava lá imediatamente para me encontrar. Ele sorriu e parecia           

tão feliz em me ver. Eu sorri de volta, mas rapidamente abaixei a cabeça              

e comecei a chorar. 

Eu: “Oh Senhor, minha dor é tão grande. Fiquei em frente a uma             

autoridade escolar em nome dos adolescentes cristãos em uma escola          

cristã. Depois disso, eu sabia que estaria sob ataque. Com certeza, nós            

estávamos. Nós estávamos sob ataque durante todo o dia. Nós fomos           

atacados pessoalmente, financeiramente e fisicamente. No entanto, o pior         

ataque ocorreu mais tarde naquele dia. Oh Pai, um dos seus pequeninos            

morreu na segunda-feira. 

“Quando descobri, chorei e não pude parar. Então eu gritei com você. Oh             

Senhor, eu sinto muito por gritar com você. Meu coração se partiu em um              

milhão de pedaços. Oh Senhor, por favor, levante esta criança do seu            

sono. Enquanto eu sei que ela estava com dor aqui, Você me deu uma              

visão dela brincando com um garotinho e alguns filhotes de animais.           

”Comecei a chorar ainda mais. “Oh Pai, este mundo é doloroso,           

verdadeiramente doloroso!” 

Jesus: “Sim, é. Erin, sua fé é boa.” 
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Eu:“ Obrigado, Senhor, mas às vezes me pergunto. Eu desejo mover           

grandes montanhas. Bem, espere, isso não é o que eu realmente desejo.            

O que eu realmente quero fazer é usar o seu poder para levantar esta              

menina. Então, muitos verão o seu milagre! ” 

Jesus:“ Sim, sei que isso seria bom. No entanto, eu preparei você para             

isso, dando-lhe três visões separadas de Mim carregando a criança e a            

criança brincando aqui. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Você me garantiu que ela agora mora aqui com você.             

Contudo, porventura não considerareis o milagre de levantá-la do seu          

sono? ” 

Jesus:“ Vi-te diligentemente estudando as obras de Elias, Eliseu e Pedro,           

assim como os meus. Eu conheço seu pedido e é bom. Erin, eu ouvi sua               

declaração. ” 

Eu:“ Você também não mudará todos nós? ” 

Jesus: Sorrindo. “Erin, eu tenho planos para você. Eu tenho planos para            

seus filhos. Eu tenho planos para aqueles que eu chamei para você            

durante este tempo ... seus amigos e suas famílias. Não há acidentes que             

todos vocês foram reunidos para um tempo como este. Agora tenho uma            

pergunta para você. Como pai, você revela todas as coisas para seus            

filhos? ” 

Eu: Rindo. "Absolutamente não. Eu só compartilho coisas que os          

beneficiam, instruem ou adicionam ao futuro deles. Se eu compartilhasse          

como me sentia fisicamente ou a preocupação que às vezes tenho, isso            

não os beneficiaria. Eles se preocupariam. Nada de bom pode vir com a             

partilha de todos os nossos planos com nossos filhos. ” 

Jesus:“ Certo, então você pode confiar em Mim quando digo que faço as             

coisas para o seu benefício e porque existe um plano melhor? Conforme            

você foi mais longe em confiança para Mim, as coisas que retirei de você              

confundiram você como você queria respostas com opções. Você se          

lembra não há muito tempo quando eu removi todas as suas opções,            

exceto por duas opções? 

“A primeira opção foi você ficar onde estava no deserto e perder tudo. A              

segunda opção era você confiar plenamente em Mim e permitir que eu o             

afastasse do deserto. Você pegou a segunda opção e depois me deu            

controle total. Agora que eu tinha controle, cobri os custos, liberei seus            

filhos e mandei-te para uma bela terra longe de seus problemas. 

“Eu também dei a você uma companheira, alguém que ficaria em pé e             

lutaria em seu nome e em nome de seus filhos. Durante esse tempo             

longe do deserto e na terra das árvores, aproximei-me ainda mais de            

mim. Seus filhos agora sabem que estou com você. Eles anseiam por ver             
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meus milagres. Já que eles já testemunharam milagres, eles acreditam          

em Mim quando digo que algo grandioso está para vir. 

“Agora, tudo que fiz foi para o seu benefício e aqueles ao seu redor que               

me amam. Às vezes, parece que eu dou e depois tiro. Enquanto você me              

elogia a maior parte do tempo, você também questiona sua fé às vezes.             

Erin, tudo isso empurrando e puxando faz parte do processo de construir            

sua fé. Tem funcionado, Erin, como você agora confia totalmente em Mim            

para tudo. Este é um bom lugar para estar! ” 

Eu:“ Senhor, vejo um mar tempestuoso na minha frente. Estou piorando           

fisicamente, não melhor. Eu raramente tenho "bons dias" agora. Não há           

nada que eu possa fazer além de esperar que você apareça na água para              

me chamar. Estou com medo, pai. Eu sou um vaso não utilizado. ” 

Jesus:“ Erin, o tempo das Minhas flechas é muito breve, mas não hoje. ” 

Eu:“ Eu também estou pedindo a você que me dê as palavras que eu              

preciso declarar para que a vida seja respirada. de volta para a filha do              

meu amigo. Até mesmo a equipe do hospital ficou arrasada com a notícia             

do falecimento de sua filha. Senhor, enquanto isso seria o milagre final            

para nós, seria fácil para você fazer como você é o Deus do Impossível.              

Por favor, senhor! Por favor, considere isso, Senhor? ” 

Jesus:“ A dor que tenho visto é difícil. Eu sei disso como eu estava lá. Eu                

pessoalmente carreguei a criança para casa em meus braços. Nenhuma          

guerra nos celestiais poderia me impedir. Lembre-se sempre que ela era           

Minha para começar, ela ainda é agora e continuará a ser para sempre e              

sempre. Erin, ela é minha, na terra como no céu. Tenho ouvido o seu              

pedido e é assim que eu vou responder-lhe ... 

● Se a criança sobe até o final do quarto dia (até o anoitecer,             

Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019), eu ter respondido a suas           

bênçãos e declarações de nova vida no Terra. 

● Se ela não for criada durante este tempo, decidi mantê-la aqui           

comigo. 

“Agora, você entende que há bons casos para ambos os lados? Você            

entende que o milagre solicitado poderia causar uma onda de choque           

muito específica? ” 

Eu:“ Sim, Senhor, eu entendo ”. Comecei a rir depois de terminar a frase. 

Jesus: sorrindo. “Por que você está rindo?” 

Eu: “Achei engraçado você usar esse termo em particular.” 

Jesus: “Bem, isso não é um acidente. Em breve, haverá milagres e            

maravilhas daqueles que eu chamei, assim como falsos milagres e          

maravilhas do inimigo. Agora, se eu fosse criar a criança, isso seria uma             

exibição muito 'pública'. Uma vez que isso acontecesse, os problemas,          
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bons e ruins, descenderam sobre a mãe da criança. A mãe e todos os              

seus filhos seriam então marcados como Meus e todos eles seriam motivo            

de problemas. ” 

Eu:“ Agora eu entendo os dois lados da questão, Senhor, obrigado. No            

entanto, minha amiga e sua filha já vivem para você. Se esses quatro             

dias não são o momento apropriado para criar a criança, então talvez isso             

possa acontecer no momento em que Seu Exército foi criado. Em Sua            

Palavra, nos é dito que os 'mortos em Cristo' serão ressuscitados           

primeiro. Eu acredito que este é nós, o figurativo 'morto', que está            

esperando por você. No entanto, talvez isso também inclua alguns dos           

mortos fisicamente vivos, incluindo essa criança. ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, você é sábio em sua barganha. Sim, essa            

alternativa seria mais benéfica para todos, ainda assim teria o mesmo           

efeito, entendeu? Essa criança seria então parte de um "exército maior"           

em vez de um "espetáculo público solitário". Sua família, então, não           

precisaria se esconder nas sombras. Isso seria benéfico para todos. ”Tudo 

Eu:“bem, Senhor, mas por que não acordar a criança agora? E se não             

quisermos continuar esperando até a transformação? ” 

Jesus: Sorrindo. “Oh Erin, eu já te disse o que estou disposta a fazer. Se               

ela não for acordada de 'dormir' até o final do quarto dia (até o anoitecer,               

sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019), você deve aceitar o Meu caminho            

como melhor por enquanto. Você pode fazer isso? ” 

Eu: Chorando. “Sim, Senhor, mas eu não gosto disso.” 

Jesus: “Eu sei, Erin, mas tente lembrar que a criança é muito feliz aqui.              

Ela corre, ri e cheira flores. Ela tem família e amigos. Ela brinca com os               

pequenos animais e todos a amam. Ela nunca para de sorrir. Não é tão              

ruim aqui! ” 

Eu:“ Senhor, você está partindo meu coração. Eu pensei que você tinha            

planos para ela aqui com sua mãe. Quase um ano de sofrimento e por              

quê? Minha fé está sendo esmagada. ” 

Jesus:“ Erin, falei com você sobre isso antes. Às vezes os milagres são             

imediatos e às vezes há um processo. Você sabe por quê? ” 

Eu:“ Não. ” 

Jesus:“ Porque há muitos fatores envolvidos. Agora, pegue isso ... ”Ele           

abriu a mão. Ele estava segurando uma pedra lisa. Parecia irregular e            

quebrado. Parecia ter um cristal escuro, sujo e nublado. “Olhe de perto.            

Você sabe o que é isso? É um diamante. No entanto, há muito mais              

envolvido para passar deste estágio para este. ”Ele abriu a outra mão. Ele             

estava segurando um diamante acabado que foi cortado com belas          

facetas. Foi impecável e tinha muito brilho. “Veja, Erin, há um processo.” 
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Eu: Ainda fazendo beicinho. “Eu não aceito isso, Senhor. Afinal, você           

pode simplesmente chover quantos diamantes lapidados do Céu Aberto         

quiser ”. 

Jesus: Rindo. "Sim você está certo. Eu posso. Eu também posso produzir            

grandes pérolas perfeitas. No entanto, há um processo com a criação de            

pérolas também. Erin, esta criança é minha pérola. Seus ensaios          

produziram brilho para a eternidade aqui. Sua mãe também é minha           

pérola e ela não está acabada. Agora vamos ver o que acontece. No             

entanto, não importa o que aconteça, você deve aceitar o resultado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor. Desde que você não fechou a porta completamente, eu            

agora dou esta situação completamente a você. Eu só queria ter certeza            

de que estava fazendo tudo o que você precisava. Eu também estava me             

perguntando se minha fé, petições e orações estavam precisando de um           

impulso. ” 

Jesus: Rindo. “Não, Erin. Se você precisasse de um 'impulso', eu diria o             

que fazer. Eu te instruirá no caminho que você deveria seguir. Não se             

preocupe, minha pequena flecha, pois logo acenderei sua chama. Eu          

então usarei você. Agora, regozije-se! Eu sou o Deus que te ama e             

responde seus gritos. Eu faço o que é melhor em relação a você. Comecei              

a chorar novamente. "Por favor não chore. Eu vou curar seu           

quebrantamento. Eu também trarei alegria ao coração de seu amigo          

novamente. Vou trazer a vida de volta ao seu coração também, Erin. Eu             

te amo! ” 

Ele colocou minha mão sobre o coração e colocou a mão sobre a minha.              

Ele então colocou minha mão sobre o meu coração e colocou a mão sobre              

a minha. 

Jesus: “Prometo curar seu quebrantamento e dar nova vida a você. Eu te             

amo. Prometo que nunca revoguei minhas promessas. 

Ele beijou o topo da minha cabeça enquanto eu chorava. Ele levantou            

minha cabeça, olhou nos meus olhos e sorriu. Ele tinha um sorriso tão             

simpático. Seu amor reconfortante me dominou ao ponto de poder sorrir           

de volta para ele. 

Me: “Eu te amo!” 

Jesus: “Erin, a alegria vem pela manhã” 

Sonhe acabou. 
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