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Anjos Costuram o Vestido de Noiva da Erin 

15 de julho de 2018 

Comunhão… Caro Pai, 

É um lindo dia para estar vivo aqui! Eu agradeço por este dia, um ótimo 

dia adicional adicionado aos meus dias. Obrigado pela nossa casa pacífica, 

apesar de todas as nossas circunstâncias difíceis. 

Dezoito anos atrás, eu lhe pedi para revelar quem você é para mim. Eu 

tinha sido apenas um cristão por sete anos e fiquei confuso com todos os 

frutos negativos do espírito que eu estava vendo em meus companheiros 

cristãos. É incrível a rapidez com que a fruta podre pode se espalhar para 

apodrecer o bom fruto, se não for controlada. 

Felizmente, eu também tive alguns amigos próximos na igreja que 

mostraram os frutos positivos do espírito. Eu poderia dizer que eles 

realmente amavam a Jesus. No entanto, mais uma vez fiquei confuso 

quando comecei a ouvir fofocas sobre cada um deles. Claramente o 

inimigo estava trabalhando aqui, mas eu era um cristão novo demais para 

poder discernir isso. Mais tarde eu perceberia que todas essas mentiras 

eram malignas. 

Quando freqüentava a igreja, muitas vezes subia ao altar para orar. Eu 

faria isso quase todas as quartas-feiras e todos os sábados de manhã. Eu 

me senti perto de Deus quando fiz isso, mas agora eu estava sendo 

coagido pelo meu ex-marido e sua família a parar de fazer isso. Como eles 

achavam que isso era um embaraço para a família, eu concordei em 

parar. 

Sinto muito, pai, que perdi tanto tempo debatendo. Quando eu gostaria 

que algo excitante acontecesse em minhas lojas como resultado de uma 

oração respondida, eu rapidamente descartaria isso como não vindo de 

Você, mas fruto de minhas próprias mãos. Aqueles eram meus anos de 

ser reprimido. Eu estava sendo reprimido, mas meus modos mundanos 

precisavam disso. 

Eu logo decidi parar de fazer perguntas sobre Você, já que eles 

geralmente se deparavam com negatividade. Eu decidi, em vez disso, ir 

em busca silenciosa de você. Embora eu soubesse que você existia, eu 

precisava manter as coisas em sigilo enquanto aprendia mais sobre quem 

você é. Eu também tomei a decisão de passar mais tempo com meus 

filhos explorando a Sua Criação. 

Nós fomos em tantas aventuras juntos. Fomos ao aquário, ao zoológico, a 

vários museus, estradas, parques, praias e lagos. Durante esses passeios 
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com apenas eu e as crianças, eu tocava música de louvor. Falaríamos 

sobre tudo o que Você faria um dia para nós. Nós sonhamos juntos. 2002 

a 2004 foi um momento diferente para mim. 

De repente, todas as coisas mudaram depois disso. Já era hora de três 

anos na fornalha de aflição. Eu questionei tudo o que pensei que sabia. Eu 

não podia me mover para trás. Eu não podia me mover para frente. Não 

importa onde eu fui, o fogo estava lá esperando por mim. No entanto, eu 

te encontrei lá, Pai, na minha grande tristeza e humilhação. 

Eu tive tanta tristeza e dor das minhas circunstâncias que meu coração 

agora estava pulando batidas. Eu estava me desligando. Os tribunais não 

me apoiaram, pois ainda não haviam encontrado o que aconteceu comigo 

e com meus filhos nas mãos do meu ex-marido. Enquanto há agora, não 

havia referência naquela época. 

Logo aprendi a me isolar das pessoas e em vez disso me pressionei. Você 

se tornou meu marido e meu pai. Felizmente, eu ainda tinha esses três 

grandes amigos dos quais eu não me isolei. Eles me ajudaram a entender 

o que aconteceu e me ensinaram como parar minha auto-humilhação e 

auto-culpabilização. 

Além de serem incríveis apoios para mim e meus filhos, eles foram 

testemunhas para mim no processo criminal e de divórcio que se seguiu. 

Logo depois disso, meus filhos e eu mais uma vez fomos ao forno. Esta foi 

a época do meu lugar deserto. Que época má. Que época horrível e 

solitária de cinco anos ou sessenta meses. Aqui é onde eu finalmente 

chamei você em oração … 

oração disse no passado de Erin começa ... 

Enquanto eu aprendi a amar você através de todos os meus problemas, 

Pai, eu ainda não tenho certeza se você me ama. Enquanto eu me 

desculpei e me arrependi de tudo e qualquer coisa que eu possa pensar 

que eu fiz para você ou qualquer outra pessoa, eu ainda não tenho 

certeza. Embora eu esteja profundamente triste por dizer isso a você, meu 

coração está se partindo. Eu mal estou aguentando. 

Estou falida e em grande aflição. Porque você não nos abençoou, não 

tenho certeza se me importo com você. Como posso quando vejo meus 

inimigos prosperar e prosperar às minhas custas repetidas vezes. Eu sinto 

como se tivesse sido punido muito mais do que meus crimes merecem. Eu 

não tenho mais nada. Você tomou tudo o que eu tenho de mim. 

Se você levou meus filhos, eu certamente morreria. Talvez por eu mesmo 

dizer isso, pareço arrogante. Se assim for, pai, sinto muito. Não importa o 

que, eu ainda te amo. No entanto, eu vou dar um tempo de acreditar que 

você um dia fará grandes coisas para mim e para meus filhos. Pai, mesmo 
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que seja demais para continuar, por favor, saiba que eu sempre amarei 

você. 

Oração disse no passado de Erin sobre ... 

Pai, você fez tudo o que você prometeu e muito, muito mais. No entanto, 

primeiro exigiu que eu me rendesse totalmente à Sua Vontade em todas 

as coisas. Foi uma corrida e tanto! 

Ontem, meu marido e eu fizemos um passeio. Mesmo que eu ainda 

estivesse com muita dor, eu adoro tomar drives. Quando finalmente 

chegamos ao litoral, fiquei enjoada e minha cabeça estava com muita dor. 

Fiquei tonta e instável e senti que precisávamos ir para casa. Quando 

chegamos em nossa casa, não demorou muito para eu vomitar. Eu então 

me deitei. 

Quando me deitei, lágrimas correram pelas minhas bochechas. Eu me 

senti como se estivesse em uma situação semelhante ao tempo antes de 

você nos tirar do deserto. Assim como agora, estávamos completamente à 

sua mercê por nossa libertação. Esta tem sido uma jornada difícil, mas 

incrível. Obrigado por nos guiar. 

Você é tão sábio para não revelar seus planos com antecedência para nós. 

Se eu tivesse conhecido cada passo do caminho em grande detalhe, não 

tenho certeza se teria me inscrito para a viagem. Saber o que estaria 

envolvido teria deixado qualquer um nervoso. Bem, agora que passei pelo 

fogo, amo o destino e onde você está nos levando agora. 

É como fazer uma viagem com nossos filhos. Nós não revelamos todos os 

detalhes com antecedência porque haveria muitas perguntas e resmungos 

antes de chegar ao destino. Quem sabe ... eles podem até optar por sair 

da viagem e perder toda a diversão. Suspiro ... como adultos, somos 

realmente muito diferentes dos nossos filhos? 

Eu acordei esta manhã logo após receber um pequeno sonho engraçado 

de você ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu estava sentado em um painel de controle. Este painel de controle era 

tão grande que até um homem grande se sentiria pequeno em 

comparação. Nesse painel de controle havia um grande botão vermelho 

iluminado, junto com uma enorme alavanca à direita do botão. 

Do outro lado do painel e diretamente na minha frente havia uma porta 

enorme. A porta tinha uma placa de metal com iluminação neon que dizia 

"O MENOR DESTES!" Eu ouvi um sino e eu de alguma forma sabia que isso 

era um sinal para eu pressionar o botão vermelho. 

Eu me posicionei e pressionei o botão vermelho com toda a minha força. 

Depois disso, ouvi um estranho som de compressão. Eu, então, de alguma 
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forma sabia que eu estava agora para puxar a alavanca gigante. Voltei a 

me posicionar e puxei a alavanca com toda a força. 

Assim que fiz isso, a porta na minha frente se abriu. Enquanto havia 

nevoeiro e luzes vindo da porta, quase como em uma arena de esportes 

quando o time da casa chega, eu também podia ouvir os sons de 

aplausos. Eu decidi me mover em direção à porta ... 

Sub-sonho sobre ... 

Pai, esse era um sonho tão excitante. Foi tão real que, quando acordei, 

minhas mãos pareciam que eu tinha realmente empurrado o enorme 

botão vermelho e puxado a alavanca gigante na vida real. Oh Pai, muito 

obrigado por não desistir de mim! Sei que não sou o escriba e sonhador 

mais fácil, pois posso agir como um bebê chorão. 

Eu apenas oro para que você saiba que meu coração é como uma criança. 

Quando criança, eu simplesmente não consigo evitar me excitar 

facilmente, mas também desaponto com a mesma facilidade. Bem, uma 

coisa eu sei… Você sabe tudo, inclusive isso… E para todos nós! Não 

importa o que, Senhor, eu apenas sei que te amo tanto! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Sorri enquanto ainda estava com os pés no mesmo local da piscina de 

cura que ontem. Eu estava tão feliz que comecei a espirrar a água de 

prazer. Só então senti que alguém estava lá. Quando me virei para olhar, 

havia o mesmo anjo presente. Ele tinha um sorriso no rosto enquanto 

segurava uma toalha para mim. 

Angel: "Você está pronto para sair ou gostaria de ser servido o seu jantar 

aqui?" 

Eu: Eu pulei para os meus pés. “Oh, o rei está aqui? Ele está aqui ainda? ” 

Angel:“ Não, Erin. Você ainda é cedo. O rei está chegando na hora 

marcada. " 

Eu:" Qual é o tempo designado? "" 

Angel: "O jantar é às 7:00." 

Eu: "Que horas são agora?" 

Angel: Sorrindo. “Você chegou antes das portas fecharem, então não se 

preocupe. Os convidados ainda não chegaram. ” 

Eu:“ Os convidados chegam às 6:00 e a porta fecha às 6:15. ”Deixei 

escapar um suspiro. "Hmm, desde que não há convidados, isso deve 

significar que estou muito cedo." Eu fiz uma careta. 

Angel: "Não se preocupe, Erin, como você está aqui no momento em que 

o rei esperava você." 

Eu olhei para o que eu estava vestindo e de repente me senti mal vestido. 

Eu: “Tudo aqui parece tão formal. Eu não deveria estar melhor vestido 

para o jantar? ” 
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Anjo:“ Sim, Erin, venha comigo. ” 

Eu segui o anjo para uma sala com nada além de costureiras angelicais 

femininas. Pouco antes de me deixarem assistir, ele acrescentou o 

seguinte… 

Angel: “Então, Erin, você gostaria de ser um 'modelo adequado' para este 

vestido?” 

Eu: “Oh sim, anjo, eu amo 'vestir-se '! Oh meu, este vestido é, de longe, o 

melhor vestido que eu já vi, seja na Terra ou até aqui! Por favor! ” 

Angel: Dirigindo-se aos anjos femininos. "Erin chegou!" 

Depois de fechar a porta pela privacidade, eles colocaram o vestido em 

mim da mesa em que ele estava deitado. Eles já devem ter conhecido 

minhas medidas como este vestido já se encaixam. Na verdade, ele se 

encaixa melhor do que qualquer item de roupa que eu já experimentei. 

Eles então abriram a porta e convidaram o anjo masculino de volta. 

Depois disso, eles me viraram para que eu pudesse me olhar no espelho. 

Achei isso um pouco estranho no começo, pois era a primeira vez que eu 

via um espelho no céu. 

O que eu vi no espelho logo me fez chorar. O jeito que eu olhei tinha 

mudado. Eu estava agora… Transformado! Logo me senti desconfortável 

olhando para mim mesmo no espelho, que parecia representar vaidade. 

Como a vaidade é contrária no céu, olhei para os meus pés. 

Angel: “Não se preocupe, Erin, pois isso é um encaixe, não um 

julgamento. Seja alegre, Erin! Seja alegre! ” 

Eu:“ Oh anjo, quem tem a honra de usar este magnífico vestido? Quem é 

a noiva? 

Ouvi risadas bem-humoradas vindas do anjo e de todas as costureiras 

angelicais. 

Angel: “Oh, Erin, você ainda não sabe? É você! Erin, você é a noiva! ” 

Eu:“ Eu? ” 

Naquele segundo, de repente me lembrei do que havia acontecido na noite 

anterior. Não estávamos nem perto das nossas prateleiras de vidro 

quando um copo de vinho "caiu" e se despedaçou. Nós brincamos então 

sobre isto sendo como a tradição judaica de quebrar um copo em uma 

cerimônia de matrimônio. Como essa foi a primeira vez em nosso 

casamento que quebramos um copo de qualquer tipo, achamos isso digno 

de nota. 

Eu: "Oh, anjo, como alguém como eu poderia merecer uma coisa dessas?" 

Angel: Sorrindo. “Erin, você está se preparando. O rei ama sua noiva. Ele 

virá! Ele não vai atrasar! Alegrem-se, Erin, se alegrar, pois o Rei está 

chegando!” 

Sonhe mais ... 
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