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Deus, Uriel e Dia dos Pais 

17 de junho de 2018 

 

Comunhão… 

Caro Pai, 

obrigado por mais um dia! Obrigado por um dia tão lindo. Obrigado por             

tudo que você nos deu. Obrigado por meu marido piedoso e nossos            

maravilhosos filhos. Eu nunca posso agradecer o suficiente por estes          

últimos quatro anos com todos eles. 

Ter todos os meus três filhos comigo antes do tempo de voar sozinhos e              

navegar pela vida tem sido um presente incrível. Nunca pensei que isso            

teria sido possível, pai, e sou eternamente grato. 

Feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão lendo isso hoje como hoje               

é o Dia dos Pais. Meu pai terrestre faleceu há sete meses. Infelizmente,             

nunca conheci seus padrões. Eu era indigno de seu amor, tempo ou até             

mesmo seus pensamentos. 

Sua jovem viúva ficou sem dinheiro para cuidar do corpo do meu pai.             

Embora ela não tivesse me contatado, eu de alguma forma sabia que esse             

era o caso. Isso porque eu ouvi que meu pai iria investir em             

desenvolvimentos e seria altamente alavancado. Por sua vez, isso         

significaria que haveria muito poucos ativos líquidos para ela usar agora. 

Quando orei sobre isso, o Senhor me disse para procurar a viúva de meu              

pai. Embora tenha demorado um pouco para procurar, finalmente         

consegui localizar seu corpo em uma casa memorial na Flórida. Quando           

falei com o diretor da agência funerária, ela indicou que ninguém havia se             

levantado para reivindicar seu corpo. 

Eu tinha uma pequena quantia de dinheiro que guardava para o Natal            

quando o Pai me incentivou a procurar sua viúva para cobrir os custos de              

seu enterro. Ela ficou tão feliz quando a contatei, que, como suspeitava,            

não tinha dinheiro. Logo depois que eu paguei por isso, o Senhor abriu             

uma porta e o dinheiro gasto foi logo reabastecido. 

Obrigado Pai, por providenciar tudo o que precisávamos para fazer isso           

para meu pai e sua viúva. Mesmo que meu pai tivesse abandonado            

completamente todos nós, ele ainda era meu 'pai dado por Deus' e me             

senti bem em poder fazer isso. Eu fiz isto para honrar a Ti, Pai, pois tudo o                 

que temos é o teu. Enquanto eu cobri o custo ... bem, eu não fiz, você fez. 

Tudo isso mais uma vez me fez perceber que nada nesta vida é minha.              

Não há 'meu' como você deu a cada um de nós tudo o que temos. Você                
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não apenas cobre o custo de nossa existência aqui, mas também enviou            

Jesus para pagar o preço por nossa eternidade ali. 

Eu estou admirado de você, pai! Não há pai como você ... nem um! Eu               

poderia procurar por toda a eternidade e ainda não encontraria ninguém           

como você. No entanto, você não é apenas nosso pai, você nos criou.             

Quando uma criança nasce, os pais não sabem nada sobre ela. Em            

contraste, você sabe tudo sobre nós antecipadamente. 

Muito simplesmente, nada surpreende você, pai. Você fala e termina antes           

mesmo de terminar de falar. Com um pensamento, Você pode jogar uma            

montanha no mar. Com um pensamento, você pode levantar um rei ou            

removê-lo. 

Sua Criação consiste em tantas variáveis impossíveis que o homem          

constantemente persegue, mas nunca as pega. O homem é incapaz de           

corresponder às suas complexidades ou imitar os seus caminhos. Nenhum          

homem pode aproveitar o poder de você, meu Deus Pai! 

Você é tão complexo, tão incrível e tão perfeito que não tenho palavras             

para descrevê-lo adequadamente. Eu acredito que a única palavra que          

chega perto é a palavra "amor". Você, pai, nos ama. Você ama o que você               

criou e seus caminhos são muito mais elevados. Você é infinitamente mais            

paciente conosco do que merecemos. 

Quando olho para o espantoso espetáculo da natureza que nos cerca, fico            

sem palavras. Basta olhar para a beleza de um beija-flor. Que pássaro            

incrivelmente complexo! Você conhece este pássaro bem como você criou          

isto. Esta minúscula jóia indescritível com asas foi criada por Você, Pai, e             

não pelas mãos do homem. 

Você é um deus da variedade. Existem tantos tipos diferentes de           

pássaros, animais, insetos, peixes, árvores, flores, gramas, frutas e         

plantações que não podem ser medidos. Cada faceta desse diamante de           

vida que você criou é espetacular. Enquanto estas são apenas as coisas            

que podemos ver, o que dizer daquilo que não podemos ver? 

Primeiramente, existe o micro mundo visto sob um microscópio. Há          

também o mundo macro como visto através de um poderoso telescópio.           

Muito simplesmente, o Senhor criou tudo isso, desde o menor dos           

micróbios até o mais poderoso das estrelas e planetas. 

Enquanto eu sou literalmente apenas uma pequena partícula de Sua          

Criação, Você ainda me ama de alguma forma. O que eu vejo em mim              

mesmo como muito carente, Você de alguma forma vê algo grandioso.           

Embora você pudesse fazer tudo sozinho com facilidade, você ainda quer           

nos usar. 

Oh Pai, embora eu saiba que você tem um plano para cada um de nós, eu                

ainda me sinto um fracasso às vezes. Como seu filho, eu queria tanto             
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retribuir a você honrando-o com meus sucessos. No entanto, estou em um            

estado de rendição sem esperança para você e seu plano perfeito. 

Oh Pai, acho tão difícil honrá-lo com alegria quando não estou bem. Eu             

percebo o quão pequena eu sou no grande esquema da Sua Criação.            

Embora eu tente esconder minha condição com meus filhos, embora isso           

nem sempre seja possível, pois a dor pode ser grande às vezes, percebo             

que ainda devo reclamar muito em meu coração com você. 

Meu cérebro está sangrando e minha cabeça está doendo por causa disso.            

Eu posso dizer que as coisas estão piorando, já que não posso mais fazer              

coisas que eu poderia fazer há pouco tempo. Parece que agora só posso             

fazer aquilo que você me chamou para fazer ... nem mais nem menos. 

Eu me apego a duas coisas hoje em dia ... Suas promessas como meu Pai               

e Criador e Jesus como minha Rocha da Salvação. Pai, você conhece            

minha condição. Enquanto você passou anos refinando meu coração,         

parece que agora você está refinando minha cabeça e minha visão. Não            

há nada que eu possa fazer além de você, pai, então por favor me ajude. 

Como mãe, procuro maneiras de me conectar com meus filhos. Eu procuro            

por presentes que eu possa dar a eles ou coisas que possamos fazer             

juntos que eles achem alegres e memoráveis. Eu me delicio e tenho muita             

alegria quando eles estão felizes e rindo. Nós temos tantas boas           

lembranças de estarmos juntos como resultado. 

Eu oro para que nossos filhos sempre se lembrem desses bons momentos.            

Eu oro para que eu tenha dado a eles as ferramentas que eles precisam              

para sobreviver neste mundo. Eu oro para que eles olhem para as Suas             

promessas e que elas estejam no Seu 'Rock of Salvation'. 

Pai, tirei mais algumas fotos de águias ontem à noite. Meu marido me             

levou para o lugar onde uma família de águias pescava para o jantar. Foi              

maravilhoso. Obrigado! É simplesmente incrível como você fez essas         

poderosas águias. 

Você é o pai mais incrível! Eu gostaria de poder abraçar Você como eu              

posso Seu filho para que você saiba o quanto eu te amo. Meu coração está               

cheio de amor por você, Pai, e eu te adoro tanto. Obrigado por me refinar               

no fogo da aflição, embora eu desejasse que houvesse um caminho           

diferente às vezes. 

Ainda assim, aceito isso, pois agora sei que esse martelar constante           

produz um brilho e patina profunda que não podem ser criados           

artificialmente. Por mais doloroso que tenha sido e seja, você me disse            

que esse é o tipo de profundidade e resistência que só o fogo pode              

produzir. 

Se perdemos ou ganhamos alguma coisa nesta vida, é porque você           

permitiu. O que quer que esteja perdido aqui, sabemos que mais tarde            
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concederá infinitamente mais àqueles que O amam e que Você restaurará           

tudo o que o inimigo roubou de nós e ainda mais. 

Você nos dá coisas boas e se preocupa com o menor dos detalhes de              

nossas vidas. Você se aflige quando nos entristecemos. Você sorri quando           

nós sorrimos. Você nos segura quando estamos com medo. Você tem           

compaixão de nós e envia ajuda do Seu santuário quando clamamos. 

Você não nos nega quando nos comportamos mal. Você não desiste de            

nós mesmo quando desistimos de nós mesmos. Você gentilmente nos          

castiga quando estamos precisando de tal repreensão. Você nos lembra do           

nosso lugar em você como filho de Deus. Você não se agrada em trazer              

calamidade aos ímpios. Você se deleita com aqueles que vêm a você por             

respostas. 

Não há pai maior do que você! Obrigado pelo presente de mais tempo. Eu              

oro para que você use em breve o meu vaso para a Sua glória, Pai, pois                

isto é tudo o que tenho para dar a Ti. Eu já te dei meu coração e minha                  

vida. O resto da minha história é seu. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava de volta no caminho que leva ao Conselho de Boletim Florestal.             

Comecei a andar em direção ao Conselho e logo vi a distância. Olhei para              

a direita e vi que a lagoa, as fontes, as árvores e as flores eram tão                

bonitas quanto a última vez. A grama era um tapete aveludado e deve ter              

sido preparado por alguém altamente qualificado. 

Decidi ignorar a visita à lagoa por agora, a fim de verificar se havia              

alguma mensagem esperando por mim no quadro. Eu vi uma nota postada            

lá. 

“Este é o dia que eu fiz! Ame a Deus ” 

Eu:“ Hmm, isso é do Salmo 118 ... 'Eu me regozijarei e ficarei contente              

com isso.' ” 

Só então, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e lá estava Uriel. Eu                

sorri para ele e ele sorriu de volta. 

Uriel: “Deus pede a sua presença, Erin.” 

A porta se abriu e a luz saiu de dentro. Uriel colocou algo como mel grosso                

sobre meus olhos. Ele então me levou pela porta até a Corte de Deus. Eu               

podia ouvir um coro de anjos cantando. A música se sobrepôs e se elevou              

em intensidade. Foi tão bonito. 

Coro: “Santo, santo, santo é o Senhor Deus todo-poderoso, que foi e é e              

está por vir!” 

Uriel me trouxe mais perto de Deus até que minhas pernas começaram a             

cair no chão. Eu estava agora ajoelhada no belo "Mar de Vidro", um mar              

vivo de azuis como uma safira gigante. Comecei a adorar Meu Pai Celestial             
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e dei louvores a Ele. Eu comecei a cantar junto com o lindo coro de anjos.                

Eu comecei a chorar. 

Deus: “Erin, eu ouvi seus gritos, seus pedidos e suas petições. Eu prometi             

abençoá-lo e assim farei. Eu não revoguei minhas promessas para você.           

Eu continuarei a abençoar e proteger você. Vou continuar enviando ajuda           

do Meu Trono. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Estou com medo. ” 

Deus:“ Eu sei. No entanto, não se preocupe com o resultado, pois o             

resultado é meu design. Você e sua família são flechas na minha aljava e              

eu vou te usar. Quando você olhar para trás, você entenderá o que eu fiz               

desde o começo até o fim. Tome conforto que você é meu. Quando você              

andar pelo fogo, você não será queimado. Eu já te carreguei pelas águas             

furiosas e você não foi superado. ” 

Eu:“ Sim, Senhor, mas eu… ”Eu parei e respirei fundo antes de continuar.             

“… Eu não gosto de fogo.” 

Deus: “Bem, então isto também é bom. Você não será incendiado nem            

será consumido por suas chamas. ” 

Eu:“ Obrigado, pai. Oh sim… Feliz Dia dos Pais! ” 

Deus:“ Obrigado, Erin. ” 

Eu:“ Eu gostaria de poder te dar um grande abraço! ”Eu senti sua risada              

ressoar por toda a Sua corte. 

Deus: “Agora conheço os seus pensamentos, Erin, e você está ficando           

cada vez mais desanimado e cansado. Enquanto você está agora com           

muita dor, saiba que em breve vou remover tudo isso. ” 

Eu:“ Oh Pai, por favor faça isso mais cedo do que tarde. Eu realmente              

preciso da sua ajuda. Há tantos ao meu redor que também precisam da             

Tua ajuda. ” 

Deus:“ Sim, eu sei. Eu vou cuidar de você. Eu não te esqueci. Eu te amo”. 

Eu:“ Obrigado, padre. ” 

Uriel se aproximou para me ajudar a ficar de pé. Quando Uriel me ajudou              

na porta, decidi acenar de volta a Deus. 

Eu: "Eu te amo!" 

Eu dei-lhe um beijo de amor, carinho e admiração. Em resposta, vi o que              

acreditava ser uma onda de seu braço. Isso criou o mais incrível arco de              

luz. Era como um tipo de arco-íris, mas muito mais bonito e inspirador. 

Deus: “Eu te amo, Erin, e eu me delicio com você.” Assim 

que saímos da corte de Deus, Uriel se dirigiu a mim. 

Uriel: “Conte-me sobre o sonho recentemente dado a você que está em            

seu coração agora.” 

Eu: “Eu vi um jovem construindo uma enorme torre branca com Legos. Eu             

amei. Ele tinha essas partes móveis incríveis e era uma obra de arte. Eu              
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não podia esperar para contar ao meu filho que ama Legos sobre esse             

sonho. ” 

Uriel:“ Os blocos de construção do branco representam sua fé infantil e            

sua admiração em sua abordagem. Apesar disso, quando seus filhos lhe           

dizem 'Deus ama você e Ele não permitirá que sua condição cerebral mate             

você', como às vezes você os responde? ” 

Eu:“ Quando estou com muita dor, vou dizer a eles que Eu realmente não              

sei o que vai acontecer. ” 

Uriel:“ Bem, Erin, isso não é verdade. Você sabe como Deus lhe disse que              

Ele irá curar você. Você diz isso aos seus filhos, mesmo que estejam             

corretos. Se seus filhos, tendo apenas uma fração do entendimento de           

Deus que você faz, olham para sua condição desta maneira, você não            

deveria também se aproximar de Deus com o mesmo fervor? ” 

Eu:“ Sim, Uriel. Sinto muito pela minha falta. ” 

Uriel:“ Esse sonho foi dado a você para mostrar que sua 'maravilha infantil             

para Deus' agora tem que se apossar de sua preocupação. Enquanto eu            

sei que você está com dor, logo se vai, como foi prometido por Deus.              

Agora, Erin, você deve se deliciar em Deus como uma criança novamente.            

Fique quieto e saiba que Ele é Deus! ” 

Senti-me humilde e olhei para os meus pés enquanto assentia de acordo            

com o que Uriel acabara de me dizer. Quando olhei de novo, Uriel não              

estava mais lá. Depois de olhar ao redor um pouco e ver que não havia               

mais ninguém aqui comigo, eu decidi pular para a lagoa e visitar as belas              

fontes, árvores e flores. 

Sonhe mais… 
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