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Deus e o Caminho é Revisitados 

9 de junho de 2019 

Comunhão... 

Caro Pai, 

O tempo tem sido incrível! É lindo. Não muito quente e não muito legal.              

Obrigado! Pai, estou impressionado com tudo o que você fez por mim. Já             

se passaram sete anos desde que fui chamado por você. Eu estava tão             

quebrada, tão desesperada e tão assustada. Eu tinha amigos, mas tinha           

tanto medo de compartilhar demais com eles. Eu estava com medo           

porque eu tinha um inimigo com dinheiro que estava esperando por uma            

chance de levar meus filhos para o tribunal. 

Eu nunca quis que meus amigos comprometessem a verdade. Eu sabia           

que, se eu compartilhasse, quando perguntas como "Seu amigo tem          

conversas com Jesus?", Bem, elas teriam que dizer a verdade. O           

problema com o tribunal é que eles não permitem 'mas'. Você não pode             

dizer "sim, ela fala com Jesus, mas ..." Objeção! Por favor, apenas um             

sim ou um não. Como resultado, guardei isso para mim e não            

compartilhei o que estava acontecendo com as pessoas mais próximas de           

mim. 

Eu olho para trás e você estava lá comigo a cada passo do caminho              

dizendo: 'Erin, este é o caminho ... entrar nele'. Você se tornou meu             

melhor amigo e meu maior confidente. Você sabia que eu fui tratado            

injustamente. Meu principal inimigo queria uma coisa de mim ... não ter            

que pagar um centavo em pensão alimentícia. Seu desejo era ter a            

custódia dos filhos para conseguir isso e ele esperava que isso           

acontecesse através da minha morte, mas não até depois de eu ter sido             

envergonhado. 

Ele realmente não queria as crianças. Ele só queria a aparência de ser um              

bom pai para sua família e amigos. Ele não queria a bagunça daquela             

coisa de "relacionamento amoroso" que os pais deveriam querer. A parte           

difícil para ele me levar ao tribunal foi o fato de que eu era uma boa mãe,                 

uma mãe cujo único pecado para o mundo não era ter tanto dinheiro. Ele              

não podia usar drogas, álcool ou problemas obsessivos como não havia           

nenhum. 

Ele não podia dizer que eu estava namorando como eu não estava. Ele             

até tentou usar o fato de que eu era uma mãe que trabalhava como uma               

ferramenta, dizendo que eu não tinha tempo para ser pai. Ele tentou usar             

meu amor por Jesus e minha freqüência à igreja como um problema,            
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tentando me pintar como um fanático religioso. No final, todos os seus            

esforços, dos quais houve tantos, acabaram fracassando. 

Sério, como é que um homem com acusações de abuso contra seus filhos             

tem uma posição favorável no tribunal? Como esse homem é favorecido           

por mim mesmo que haja um abuso documentado de mim e das crianças,             

incluindo um registro policial e provas policiais? Bem, eu vou te dizer por             

que em uma palavra ... Dinheiro! Nosso sistema de justiça tem um            

equilíbrio desigual e escalas baseadas em quem pode pagar. A justiça é            

cega, mas na verdade não significa justiça. 

Muito simplesmente, qualquer pessoa na América pode entrar com uma          

ação judicial contra você a qualquer momento. É melhor que, quando o            

fizerem, você tenha o dinheiro para provar sua inocência. Se não o fizer,             

você estará fora do tribunal e será considerado culpado por alguma           

advertência do advogado ou erro de procedimento. Isso aconteceu         

comigo. Muitos estão determinados a serem "culpados" simplesmente        

porque não tinham "dinheiro" para se defenderem. 

Enquanto isso não acontece 100% do tempo, parece acontecer 80% do           

tempo baseado em mim e meus outros amigos experimentam com pouco           

dinheiro em situações semelhantes. No final, perdi tudo para manter um           

advogado para defender minha capacidade de ser mãe contra o agressor           

de meus filhos. É uma questão de registro público. Meu inimigo até            

mesmo foi autorizado a selar os documentos e pagar para ter seu registro             

eliminado. Felizmente, isso só se aplicava a seu condado de estado, não            

federalmente ou em outros estados. 

Sim, eu tive um curso intensivo de justiça distorcida. Senti os efeitos            

colaterais das perdas financeiras mesmo depois de provar que era uma           

mãe adequada. Meu inimigo me roubou sete anos em todas essas           

batalhas judiciais. Ele me roubou sete anos por não poder pagar minhas            

atividades com meus filhos. Não houve normal durante este tempo. Não           

houve atletismo para as crianças. Não havia férias para eles comigo. 

Minha saúde então começou a falhar como eu estava agora um falido,            

mas também uma pessoa quebrada. Eu havia perdido tudo o que tinha,            

exceto por um pedaço de papel que confirmava que eu ainda era uma             

mãe que cuidava dos meus filhos. Eu tive que assinar pensão para            

crianças porque ele era esperto em esconder sua renda real quando sabia            

que acabaria perdendo. Porque eu não recebi nada do tipo de apoio de             

qualquer tipo deste "homem", eu estava agora enfrentando a segunda          

rodada de falências. 

Isso aconteceu porque eu não podia pagar minhas contas médicas. Não           

havia mais nada no final de cada mês. Eu não estava apenas quebrado,             

mas as lutas nos fizeram quebrar. As escolhas que fiz então foram as             
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únicas escolhas que restaram. Graças ao 'Obama No-care', meus US $           

300 por mês foram essencialmente jogados pela janela, pois não cobriam           

nenhuma das minhas contas médicas. Neste ponto, sete anos atrás, pai,           

eu fiquei com raiva de você. 

Eu não tinha vivido um estilo de vida luxuoso. Eu não tinha tirado férias              

elaboradas. Eu não tinha gasto o dinheiro em itens frívolos. Eu não tinha             

filhos em escolas particulares ou esportes caros. Eu passei por sete anos            

de inferno e me senti abandonado. Este inferno veio à tona e amplificou             

ainda mais quando fui para a formatura da oitava série do meu filho mais              

velho na St. Joseph's Catholic School no final da primavera / início do             

verão de 2012. 

Na sua graduação, sentei-me ao lado do auditório. e estava muito perto            

de uma enorme e lindamente esculpida cruz. Desde que seu pai fez a             

escola acreditar que eu era um maluco com suas mentiras contínuas, não            

havia lugar reservado para mim com as famílias das outras crianças. Eu            

me senti envergonhada e a distribuição de diplomas parecia         

dolorosamente lenta. 

Finalmente, quando meu filho mais velho veio para o seu diploma, meu            

nome nem sequer foi mencionado como sua mãe. As dúzias de rosas que             

foram entregues à mãe de cada criança foram dadas pelo meu filho mais             

velho à sua madrasta. Meu filho mais novo percebeu isso e ficou            

indignado. Ele se levantou e gritou: 'Ei, isso é para a nossa mãe! Ela está               

aqui! Meu inimigo olhou para mim com um sorriso de satisfação. Seu            

olhar era tão mal. 

Mantive a minha compostura e sorri e acenei, pois não queria lhe dar             

mais satisfação. Meu filho mais velho então veio e me deu um abraço e              

uma única rosa. Todo mundo estava olhando para mim enquanto eu           

corava mil tons de vermelho de vergonha. Não foi o suficiente para ele             

tentar roubar meus filhos? Não, não foi. O inimigo também queria que eu             

fosse esmagada e publicamente humilhada. 

Pai, graças a Ti, eu eventualmente teria todos os meus filhos juntos sob             

meus cuidados. Este foi e continua a ser um milagre. Na maior parte, o              

inimigo agora permanece longe deles. Ele mostrou suas verdadeiras         

escamas e motivos, tanto que todas as crianças agora o veem. Temos            

tido o cuidado de não dizer nada negativo sobre o nosso inimigo, para             

que possamos evitar todas as acusações de influenciar a opinião deles.           

No entanto, logo se tornou óbvio para eles o que ele representava como             

cobras são cobras. 

Então, pai, aqui estamos nós. Como um querido membro da Nest apontou            

para nós, sete anos se passaram desde que eu comecei a falar            

publicamente do meu tempo com você no Domingo de Pentecostes, 27 de            

3 



maio de 2012. Se usarmos Pentecostes domingos como nossa medida,          

hoje é, portanto, a minha sétimo aniversário. Eu viajei em uma jornada            

tão incrível com você. Você me levou através dos incêndios, das           

tempestades, das ondas quebrando e dos enxames de gafanhotos. 

Mesmo quando eu estava sendo caçado, realmente assombrado por         

chacais, Você nos levou de força em força. Pai, eu te amo ainda mais do               

que pensei ser possível. Você era meu Parente Redentor o tempo todo.            

Você me tomou como sua noiva ... 

● Você prometeu nos dar esperança e um futuro (Jeremias 29:11) 

● Você prometeu manter a nós e nossos filhos a salvo em uma casa             

perto de seu altar (Salmo 84: 3) 

● Você prometeu cobrir e nos protege (todo o Salmo 91 é incrível!) 

● Você nos prometeu que faria algo em MEUS dias, no qual não            

creríamos mesmo se nos dissessem (Habacuque 1: 5 e Atos 13:41) 

Pai, há nenhum deus gosta de você. Ninguém ouviu ou percebeu de            

ouvido. Nenhum olho viu um Deus além de Você, um Deus que age por              

aqueles que esperam por Ele, por você, por esperança. Toda a nossa            

esperança está em você (Isaías 64: 4 e 1 Coríntios 2: 9). Pai, você              

montou o palco. Para pegar uma linha do desenho chamado Kung fu            

Panda ... 

“Ontem é história, amanhã é um mistério. Hoje é um presente, é por isso              

que eles chamam de presente. ” 

Oh Pai, nada é garantido nesta vida além de Suas promessas. Nós temos             

fé em você. Você cumpriu muitas de Suas promessas e cumprirá todas as             

Suas promessas. Por favor, considere este dia para curar e nos           

transformar, pai. O único presente que tenho para te dar é tudo o que já               

é seu ... aquilo que bate dentro de mim e aquilo que mais importa para               

você ... meu coração. 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu estava em um belo bosque de árvores florescendo. Este bosque era            

semelhante a um bosque pela nossa casa que eu estava ontem tirando            

fotos. Os galhos das árvores estavam baixos no chão. Não havia caminho            

formal além da grama aveludada. Estava lindo e o sol brilhava           

intensamente. Ao dar um passo à frente, de repente percebi que ainda            

estava no meu corpo terrivelmente danificado. Fiquei desapontado        

quando me senti tão frágil. 

A única coisa fisicamente diferente da Terra era que minha visão estava            

completamente clara aqui. Não foi nada confuso. Desde que eu ainda           

posso andar neste corpo, é isso que eu decidi fazer. Enquanto caminhava            

pelo bosque, comecei a chorar. Chorei como nunca vi árvores tão bonitas            
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juntas em um só lugar. Quando olhei para as fileiras, o bosque pareceu             

continuar por quilômetros a minha frente. 

Eu: "Senhor, você está aqui?" 

Então ouvi um vento soprando suavemente através das árvores à          

distância. As flores estavam agora girando suavemente no ar como uma           

leve nevasca. Era tão incrivelmente bonito. 

Eu: "Senhor, és tu?" 

Então ouvi algo como uma orquestra ao longe. Era suave e bonito. Peguei             

meu vestido de linho e comecei a correr na direção dele o melhor que              

pude na minha forma terrena. Eu corri um caminho para a música, mas             

depois pareceu atrás de mim. Eu me virei e corri, mas depois pareceu ao              

meu lado. De repente, percebi que a música estava ao meu redor. No             

meio dessa música perfeita girando suavemente ao meu redor, ouvi a voz            

de Deus... 

Deus: “Erin, estou aqui com você. Não se preocupe ou tenha medo. Eu             

não te esqueci. Eu não te deixei doente. Farei o que prometi. 

Caí de joelhos, me curvei e comecei a chorar. Minhas lágrimas não            

pararam. Eu senti algo nas minhas bochechas. Abri os olhos e havia dois             

pequenos anjos com pequenos vasos coletando minhas lágrimas. Fiquei         

bastante surpreso ao vê-los, pois faz muito tempo desde que eu tinha            

visto esses anjinhos fofos. Enquanto eu continuava a chorar, eles          

juntaram cada gota das minhas lágrimas. 

Deus: “Erin, eu aceito seu presente. É mais fino que uma cesta de frutas              

de uma boa colheita. Eu também tenho um presente para você. Alegra-te            

por isso é diferente de qualquer outro. Agora levante-se! ” 

Eu imediatamente fiquei de pé. Olhei em volta e as árvores estavam            

agora espalhando tantas flores que era como uma nevasca, apenas          

bonita e reconfortante. Eu podia sentir o Espírito de Deus se movendo            

através deste bosque divino de árvores. Eu olhei ao redor e agora estava             

sorrindo. Eu vi um cervo, uma corça, à distância. 

De alguma forma, eu podia vê-la claramente, mesmo dentro da "nevasca           

da flor". Como coisas assim acontecem aqui no Céu é impossível de            

descrever, mas é fantástico. Eu senti que ela queria que eu a seguisse,             

então eu fiz. Logo chegamos à base da montanha onde ficavam o            

caminho de terra e o tabuleiro florestal. Eu imediatamente fiquei          

alarmado ... 

Eu: Chorando. “Oh não, pai, faz 14 anos e meio desde que eu cheguei              

aqui. Eu estava esperando por Transformação, não uma repetição deste          

caminho e ... ” 

Eu vi o cervo no caminho de terra à minha frente passar pelo portão. Ela               

olhou para trás e de alguma forma me disse para fazer o mesmo com              
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seus olhos gentis. Enquanto eu estava prestes a passar pelo portão desse            

lugar familiar, eu tinha algo a dizer a Deus primeiro. 

Eu: “Pai, como estou agora, não vou conseguir fazer mais sete anos. Por             

favor, Pai, eu preciso da Sua ajuda divina ”. 

Eu senti que Ele dizia que faria isso em meu Espírito sem realmente ouvir              

nada. Mais uma vez, difícil de descrever. Eu respirei fundo e atravessei o             

portão. O cervo ficou lá e me observou enquanto eu fazia isso. Eu estava              

novamente na base da Montanha de Deus. Eu respirei fundo novamente e            

exalei. 

Com fé, dei um passo à frente neste caminho de areia intrincadamente            

geometrizado e estampado. Eu fiz isso mesmo sabendo que meus passos           

estragariam os padrões perfeitos. Eu fiz isso porque sabia que Deus           

queria que eu fosse. Eu coloquei meu pé no caminho. A areia no caminho              

instantaneamente começou a explodir. Não demorou muito e a areia          

desapareceu completamente. 

Meu corpo tinha sido instantaneamente transformado ao mesmo tempo         

em que o vento soprava. Eu agora estava mudado e completamente           

curado! Minha respiração parecia sem esforço e meu corpo forte.          

Enquanto o caminho ainda estava lá, não havia mais areia. Foi ainda mais             

bonito. Olhei para o cervo e de alguma forma sabia que ela queria que             

eu corresse com ela. Corri o mais rápido que pude. Eu ri com alegria              

enquanto nós corríamos pelo caminho juntos. Eu me senti tão          

maravilhosa. 

Sonhe mais… 
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