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Uriel e o Prelúdio 

21 de março de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

obrigado por tudo! Que Linda manhã! Este é o dia antes do Nor'easter,             

então estou me certificando de que eu goste disso. Enquanto eu estava            

dirigindo para casa esta manhã, depois de deixar as meninas, eu ouvi a             

música do grupo de canção Newsboys duas vezes. Eu chorei de alegria            

enquanto ouvia. Eu quero que minha vida seja uma sinfonia dirigida pelo            

maior orquestrador ... Você, pai! Não há compositor como você em           

nossas vidas. 

Você pega todos esses instrumentos e constrói Sua obra-prima. Rezo          

para que, muito em breve, o maior crescendo da história caia sobre esta             

terra escura. Enquanto eu estava adorando, a música "Come Fly with Me"            

veio. Assim que aconteceu, e bem ali na minha frente, havia uma linda             

águia careca voando contra o céu rosa e a neve branca. Ele caiu em uma               

árvore do outro lado do campo e eu puxei meu carro. Eu chorei e elogiei               

você. 

Oh Senhor, não há Pai como você. Você trabalha todas as coisas em             

conjunto para o bem de todos aqueles que amam você e até mesmo para              

aqueles que nem sequer conhecem você ainda. Não há Deus como você.            

Você se importa com a menor das coisas. Você ama nossos corações e             

almas. Ansiamos pelo dia em que você nos levará em Seus braços            

amorosos e removerá nossa dor. Não há Senhor como você. 

Você envia presentes de amor para nos desmaiar. Você envia águias no            

momento certo, assim como uma música diz 'Fly with Me'. Oh Senhor,            

não há coincidências na minha vida quando se trata de você. Tudo que             

você faz é porque nos ama intencionalmente e com abandono. Por causa            

do Seu amor, do seu cuidado contínuo e das Suas promessas, como            

podemos ser destruídos? Nossos corpos podem morrer, mas nossos         

corações, nossas almas são indestrutivelmente Seus. 

Você pode tirar tudo de mim e eu ainda vou perseguir, rastejar ou             

mancar em direção a você. Jesus eu te amo! Você me esbanja. Você pega              

minhas mãos fracas e Você caminha onde eu estou, bem ao meu lado, e              

eu nunca estou sozinho. Eu dou tudo o que sou para você. Em todas as               

minhas imperfeições, em toda a minha singularidade, eu me entrego          

completamente a Ti, Senhor. 
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Eu rezo para que eu seja bonita para você e você me encontre digno. Eu               

sou grato que sua versão de nossos tratamentos de beleza é o nosso             

coração sendo acionado na fornalha de aflição. Embora fosse doloroso,          

agora vejo por que isso era necessário. Senhor, hoje é o meu 11°             

aniversário do minha Experiência de Morte, em 21 de Março de 2008.            

Enquanto este dia era sexta-feira santa, e também a celebração judaica           

chamada Purim. Eu oro por mais tempo com você. Eu oro para que você              

me chame ao seu altar. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um belo jardim. A paisagem era tão luxuosa. Havia fontes e              

sons de pássaros. A pomba de luto estava chamando para o que ele             

espera virá para estar com ele. A grama é suave como veludo e há belas               

árvores florescendo em todos os lugares. Eu olhei para um pequeno           

caminho. Este caminho foi feito de jóias preciosas, incluindo esmeraldas,          

safiras, diamantes, rubis, opalas, berilo e água-marinha. 

Enquanto o caminho brilhava na opulência, não ofuscava o brilho das           

lindas flores nas árvores que desabrochavam. Quando entrei no caminho,          

percebi de repente que meus pés estavam descalços. Meus pés eram           

lindos e minhas unhas do pé brilhavam com um brilho perolado. Eu corri             

meu ritmo como se isso fosse uma visão tão bonita. 

Ao dobrar a esquina no caminho, pude ver um belo altar com guirlanda             

no final. Eu não posso enfatizar o suficiente o quão bonita esta guirlanda             

era. Tinha quatro pés de diâmetro ou doze pés de circunferência. Havia            

jasmim, gardênias e rosas brancas. Todos pareciam tão lindos tecidos          

com as vinhas e peônias frescas. 

Então notei algo no altar. Eu cheguei mais perto para dar uma olhada             

melhor. Ali, no Altar, havia uma linda taça de pérola. O cálice era             

translúcido como vidro. Quando pisei na próxima pedra, uma que era           

feita quase inteiramente de berilo, um lindo caleidoscópio de borboletas          

encheu de repente toda a área. Havia milhares dessas lindas borboletas e            

cada uma brilhava como uma jóia à luz do sol. Foi tão bonito que até               

tirou o fôlego por alguns segundos. 

Eu: “Senhor, onde você está? Isso é tão lindo. ” 

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

Ele estava de armadura completa e parecia absolutamente deslumbrante.         

Na realidade, nenhum homem terreno pode competir com Uriel ou, mais           

ainda, com Jesus. 

Uriel: "Erin, eu estou aqui para entregar uma mensagem para você ... 'O             

rei está encantado com a sua beleza.'" 

Eu: Chorando. “Oh Uriel, eu não me sinto tão bonita agora, então isso é              

uma boa notícia.” 
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Uriel: “Erin, não se preocupe, pois você logo estará com Ele no Seu Alter.              

Uma vez lá, você vai participar da taça de comunhão com ele. Este vinho              

é feito das melhores uvas da sua vinha. Este vinho faz parte de uma              

colheita épica. Nunca houve uma colheita como esta, nem jamais haverá           

uma colheita como esta novamente ... isto é, até que todos vocês            

estejam correndo por estas vinhas por toda a eternidade. Uma vez que            

você está aqui no Altar do Senhor e participa desta comunhão do cálice,             

vocês dois serão como um e não haverá nada que possa separá-lo do             

amor de Deus. ” 

Eu:“ Quando essa cerimônia irá acontecer? ”Eu sorri para ele e ri. “Uriel,             

estou aqui agora. Por que perder mais tempo quando podemos          

simplesmente chamá-lo e fazer isso agora? ” 

Uriel: Rindo. “Não se preocupe, Erin, como Ele vai estar chamando em            

breve. Enquanto você esteve observando e ouvindo os sons de Sua festa            

se aproximando, lembre-se de que Ele vem em um momento em que            

você pensa que não. ” 

Eu: De repente fiquei triste. “Oh não, isso parece que ainda está muito             

longe.” 

Uriel: “Não se preocupe, Erin, como pode ser um longo tempo longe? O             

Altar está pronto, as flores estão desabrochando, o vinho foi servido e a             

Noiva agora espera por seu Noivo. ” 

Eu: “Eu estava sorrindo enquanto ainda estava sendo persistente. "Sim,          

mas não precisamos do noivo agora?" Rindo. “Acho que devemos ir           

buscá-lo! Onde está o noivo agora, Uriel? ” 

Uriel: Sorrindo e rindo. “Um mistério ... por enquanto. Agora se alegrem,            

Erin, alegre-se. O rei está fascinado pela sua beleza. Ele me trouxe aqui             

para te mostrar que Ele preparou um lugar para você no Altar dele.             

Ninguém vai roubar isso de você. Ele envia uma fonte de água viva. Ele              

chamou a você, Seu 'Dove', e Ele cuida de você.” 

Sonhe acabou. 

 

 

 

  

Copyright © 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (Todos os direitos reservados, cópias permitidas            

somente conforme permissão por escrito) 

© 2019 SparrowCloud9. Todos os direitos reservados. 

 

3 


