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Um Anjo Anuncia que o Rei Está Voltando 

13 de julho de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Parece que os velhos tempos, o verão de 2012 para ser preciso. Enquanto             

a tristeza em meu coração era tão grande, Pai, Você virou minha vida de              

uma maneira tão miraculosa e com eventos que eu nunca imaginei. Você            

até me deu coisas pelas quais nunca orei. No entanto, como você me             

criou, você sabia o que eu precisava no fundo da minha alma para             

reavivar a minha vida morrendo. 

Em questão de um ano, Você me deu muito. Em questão de três anos,              

Você me deu o que eu não conseguia conceber. Você é um incrível pai e               

Deus! Dado tudo o que você fez por nós, eu não quero ser um resmungão.               

Eu não quero perder algo especial. É só que ... bem ... esta espera é               

desanimadora para a nossa casa. 

É difícil entender minha condição atual à luz de tudo o que você fez.              

Mesmo quando me esforço para mascarar minha dor, minha família vê           

isso nos meus olhos. Como devo agir? Enquanto estou tentando manter           

minha família otimista, está se tornando cada vez mais difícil, à medida            

que o verão continua se arrastando. 

Eu preciso ir a um hospital onde há especialistas. Eu viajo para um             

especialista na Costa Leste na terça-feira na esperança de um          

encaminhamento para a área de Seattle Washington ou Portland Oregon.          

Isso seria necessário, pois há muito poucos especialistas na área de           

'Oftalmologia combinada com neurocirurgia', onde estamos aqui. 

Na realidade, estou rezando para que o especialista veja um milagre e            

diga: "Não vejo nada aqui!" Pai, a última rodada de contas médicas há             

sete anos, combinada com contas legais para lutar para manter meus           

filhos, me levaram à falência. Eu não posso fazer isso com a minha família              

novamente. Meu marido não merece tal fardo. 

Por favor, pai, cuide de nós. Por favor, conceda-nos o milagre da cura.             

Devo permanecer "positiva, livre de estresse, sem fazer nada físico para           

desfazer o estresse", de acordo com as ordens do meu médico, mas como,             

pai? Eu esperava não começar um discurso hoje porque já teríamos sido            

curados. Oh, que elogios virão de mim então! 

Você vê, Pai, quando você disse ontem: "Eu vou ajudá-lo no amanhecer",            

eu esperava que você quisesse dizer isso literalmente. Eu esperei que hoje            
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fosse um ótimo dia. Na realidade, não posso mais descontar qualquer dia            

porque, para mim, todos os dias são grandes dias para os Seus milagres. 

Pai, sinto como se meus filhos viessem me ver todos os dias quando             

acordam na esperança de ver um milagre. Eu então os vejo se afastando             

em desapontamento, pois nada mudou. Meu único filho está dizendo:          

'Deus não fala comigo. Ele não responde minhas orações '. Isso é tão             

desanimador como eu realmente não sei o que dizer. 

Tudo o que posso dizer é continuar tentando e não ceder. Eu tento             

defender meu argumento pela fé apesar de nossas circunstâncias. Ainda          

assim, é bastante difícil às vezes. Não ajuda que minha cabeça dói            

novamente hoje. Não ajuda que nosso vizinho cruel tenha sua casa           

emoldurada. 

Oh Pai, porque o mal tem sucesso? Por que os ímpios avançam nesta vida              

enquanto Seus filhos parecem tão fracos em comparação? Por favor, seja           

o levantador de nossas cabeças hoje. Por favor, conceda ao meu marido            

uma abertura de um novo empregador que você escolheu pessoalmente          

para ele. Conceda aos meus filhos uma resposta às suas orações para que             

sua crença seja fortalecida. 

Oh Pai, por favor, não deixe que o tempo diminua tudo o que você fez.               

Mesmo assim, embora minha família fique cansada e desanimada, ainda          

nos apegamos às Suas promessas. Mesmo que possamos renunciar às          

vezes, ainda nos apegamos à sua fidelidade imortal. Obrigado, padre, por           

não se afastar de nós quando resmungamos tão rapidamente. 

Sim, Pai, embora nós merecemos punição às vezes, Tu és amoroso,           

gracioso e misericordioso para conosco. Nós amamos você, pai. Eu te           

amo. Meu coração está cheio de amor por você. Não importa o que venha              

em nosso caminho, sei que você não nos deixará cair. Eu sei que você              

cumprirá suas promessas. 

Eu apenas sei que você fará tudo o que você disse e até mesmo aquilo               

que não podemos conceber. Por favor, perdoe-me por minha preocupação          

e meu medo. Eu sei que isso não é de você. Por favor, tome este               

amanhecer, este novo dia, e faça disso Seu dia. Eu tive um sonho na noite               

passada... 

 

descrição do sub-sonho começa ... 

Eu estava preparando refeições para meus inimigos. Era difícil, de alguma           

forma, ler cada um dos pensamentos deles enquanto os servia. Eu podia            

ouvir seus pensamentos tão claramente como se eles estivessem falando          

em voz alta. Era difícil ignorar suas palavras, pois era tão doloroso            

ouvi-las me condenando. Eles apenas ficaram lá comendo sem dizer uma           

2 



única palavra. Eu continuei a servi-los por um bom tempo até que eles             

estivessem satisfeitos. 

Descrição sub-sonho sobre… 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava em um belo pavilhão aberto no Jardim de Deus. Era feito de              

pedra e as colunas estavam cobertas de vinhas perfumadas. Eu estava           

sentado em uma mesa e poderia de alguma forma dizer que estava            

prestes a ser servido. Um anjo que eu não reconheci se aproximou de             

mim. 

Angel: “O rei estará aqui em breve para jantar com você. Mesmo que você              

esteja adiantado, você ainda está na hora certa. ” 

Eu:“ Eu não entendo ”. 

Anjo:“ Você é um convidado do rei. Aqui está um pouco de pão e água de                

sua piscina e nascentes. Quando o rei chegar, servirei vinho de sua nova             

safra. ” 

Eu:“ Será este vinho novo? ” 

Anjo:“ Sim. Por favor, seja paciente enquanto espera. Fomos enviados          

para atendê-lo. ” 

Eu:“ Bem, acho que preciso de muita atenção especial. ” 

Enquanto sorria e ria enquanto dizia isso, como estava apenas brincando,           

o anjo estava sério em sua resposta. 

Anjo: “De acordo com o rei, sim, Erin, você faz.” 

Eu: “Quando o rei chegará?” 

Anjo: “Na hora certa. Ele está trazendo presentes para você. 

Eu fiquei sem fala quando comecei a chorar. Um anjo diferente logo veio             

até mim e me entregou um lindo pano branco. O pano parecia ter iniciais              

hebraicas, mas eu não tinha certeza de que não reconhecia a escrita. O             

anjo fez sinal para eu enxugar minhas lágrimas. Assim como eu fiz, o             

tecido instantaneamente os encharcou e secou completamente. 

Angel: “Por favor, olhe ao seu redor. O rei se deleita em você. ” 

Só então, alguns pequenos animais estavam lentamente atravessando a         

grama em direção ao pavilhão. Meu coração instantaneamente ficou         

excitado quando eu simplesmente amo essas pequenas bênçãos. 

Eu: sorri para o anjo. "Oh anjo, posso por favor ir lá e acariciá-los?" 

Angel: Sorrindo de volta. "Sim, Erin, é claro." 

Eu fui até lá e me sentei na grama. Os pequenos animais vieram me              

cumprimentar. Enquanto acariciava seu pelo macio, olhei para o anjo. Ele           

ainda estava sorrindo para mim. 

Eu: “Quanto tempo até o rei chegar para o jantar?” 

Anjo: “Na hora marcada. Ele está vindo. O rei está chegando! ” 

3 



Então, vários outros anjos apareceram. Eles ficaram em alerta e agora           

estavam "em ordem". Eu me levantei para que eu pudesse me maravilhar            

totalmente com a visão. Então ouvi alguns passos atrás de mim. Quando            

me virei para olhar, um clarão de luz veio ... 

Sonhe ... 
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