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Um Anjo dá sapatos a Erin para trazer a Boa Notícia 

16 de julho de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

Outro dia, outro dia, obrigado por mais um dia! Eu me sinto melhor do              

que ontem até agora, então obrigado por alívio. Como você sabe, pai,            

tenho estado ansioso pela nomeação de amanhã. Será um total de doze            

horas no carro amanhã para chegar à consulta e voltar. 

Mais do que nunca, não gosto de estar longe de casa. Eu chorei ontem à               

noite quando fui dormir, doía deitar minha cabeça. Meus filhos vieram           

dizer boa noite para mim e os dois pareciam tão tristes. Todas as crianças              

estão entediadas neste verão como eu não estou realmente tão divertido           

que eu estou com medo. 

Oh Pai, tudo está em espera até que você abra as portas para nós. É a                

primeira vez em nossas vidas em que fizemos tudo o que podemos            

fisicamente e agora não podemos fazer nada além de esperar em você.            

Mesmo que cada dia pareça significativo, eu ainda tento equilibrar meu           

tempo entre você, minhas tarefas e passar tempo com minha família. 

Um dos meus filhos me perguntou outro dia por que eu tirei tantas fotos.              

Eu respondi ... 'Eu não tenho certeza. Talvez eu esteja tentando capturar            

um momento no tempo que desencadeia uma memória. É para lembrar.           

Talvez seja para todos nós lembrarmos. Eu não sei.' 

Meus temas favoritos de fotos hoje em dia são beija-flores e águias. Isso             

dificulta, já que eles são bastante complicados para capturar         

adequadamente com a configuração do novato. Minhas mãos trêmulas         

significam que eu poderia ter apenas um tiro focado em muitos. Mesmo            

que seja um desafio, continuo tentando agora, isso me faz sorrir. 

Pai, eu recebi o sonho mais original da noite passada. Foi muito bem único              

como qualquer sonho que eu já tive. Também foi muito claro ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu era a minha idade atual e no estado de deficiência que estou agora. Eu               

estava carregando uma grande mochila que estava quase vazia. Eu estava           

na esquina da Avenida Solano e da Avenida Maçônica em Albany, CA. Este             

é um dos lugares em que eu cresci. 

Eu olhei para cima e vi que as faixas do BART estavam se elevando sobre               

mim. Os trilhos de trem regulares passavam embaixo das pistas do BART.            

Embora eu tenha reconhecido a área "em geral" de quando saí daqui em             

1976/77, ela realmente não parecia a mesma de antes. 
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De repente, lembrei que precisava checar várias pessoas para ver como           

elas estavam indo. Enquanto eu acreditava que eles ainda estavam vivos           

nesse sonho, todas essas pessoas já haviam morrido. O que também foi            

estranho é que essas pessoas realmente não tinham vínculos com essa           

área. 

Enquanto eu revisava os nomes das ruas ao meu redor, percebi que eles             

mais tarde se tornariam relacionais com os lugares futuros que eu           

eventualmente moraria. Os nomes das ruas incluíam a Avenida Portland,          

Washington Avenue, Avenida Spokane, Key Boulevard, Brighton e Gabriel         

Avenue. Ao revisar a lista de pessoas e nomes de ruas, fiquei            

impressionado. 

Decidi telefonar para meu marido para lhe dizer onde eu estaria, para que,             

quando ele saísse de sua reunião de negócios, soubesse onde eu estava.            

Depois de dizer a ele, corri para a loja, já que estava se aproximando das               

cinco da tarde, e sabia que isso estaria próximo do horário de            

encerramento. 

Era uma loja que ficava no canto noroeste da Avenida Solano e da             

Avenida Maçônica. Enquanto esta loja não existe na vida real, ela fez            

neste sonho. Esta loja era uma loja de sapatos e jóias muito sofisticada.             

Ao fechar às 17:30, eu estava feliz por ter corrido. 

Quando entrei na loja, fiquei surpreso ao ver a abundância ridícula de            

trabalhadores lá. Havia facilmente dois trabalhadores para cada cliente. Eu          

decidi olhar para alguns dos sapatos que eles tinham. Esses sapatos eram            

diferentes de qualquer outro que eu já tivesse visto antes. A qualidade            

desses sapatos era literalmente "não deste mundo". 

Minha atenção foi logo atraída para um par de sapatos de linho natural.             

Eles eram elegantes e tinham joias e pérolas semeadas neles. Eu nunca            

tinha visto um sapato terrestre tão bonito como este em toda a minha             

vida. Procurei um funcionário para pedir ajuda. 

Eu: “Com licença, mas você tem esse sapato no meu tamanho. Eu            

realmente gostaria de experimentá-los. Eles são realmente únicos. ” 

Clerk:“ Não tem problema. Isso vai demorar um pouco, então por favor,            

continue a olhar ao redor. ” 

Eu estava na loja há quase dez minutos e este foi meu primeiro contato              

com um funcionário. Como havia tantos funcionários trabalhando, logo         

percebi que não estava propositalmente recebendo o "serviço da estrela          

de ouro". Enquanto todos os outros clientes tinham dois atendentes, eu           

estava sendo completamente ignorado. 

Eu decidi caminhar até a parte de trás da loja para verificar os casos de               

exibição de jóias. Enquanto eu procurava, percebi que isso consistia          

principalmente de jóias imobiliárias, "pilhagem dos mortos". Embora        
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houvesse muitos lugares bonitos, senti que eles haviam sido "enganados"          

por pessoas idosas. 

Como nada parecia certo, eu me virei para voltar para a seção de sapatos.              

Enquanto caminhava, pude ouvir vários clientes e atendentes fazendo         

piadas sobre o gosto ruim dos mortos em joias. Eles pareciam estar rindo             

de uma peça em particular, um broche com mais de 100 anos de idade.              

Enquanto eles disseram que era brega, eu pensei que era muito bonito. 

Quando eu estava começando a ficar preocupada que a loja estava prestes            

a fechar, fui encontrar o funcionário que me disse que ela iria verificar o              

tamanho do meu sapato. Enquanto procurava por ela, ouvi o sistema PA            

das lojas anunciar que "a loja está fechando em cinco minutos, então, por             

favor, finalize suas compras". 

Enquanto eu tentava chamar a atenção desse balconista várias vezes, logo           

ficou aparente que ela estava propositalmente me ignorando. Eu estava          

tão incomodado com a falta de serviço dado a mim que eu decidi             

encontrar o gerente da loja para reclamar. No entanto, foi-me dito que ela             

estava em uma reunião e seria incapaz de se encontrar comigo hoje. 

Agora estávamos todos sendo empurrados para fora da porta. Quando me           

aproximei da porta, vi o funcionário que estava me ignorando          

propositalmente. Eu decidi ir falar com ela. 

Eu: “Por que você não veio e me encontrou como prometeu?” 

Escriturário: “Nós não tínhamos o seu tamanho. Não apenas isso, mas,           

mesmo se o fizéssemos, você não seria capaz de pagá-lo. ” 

Eu:“ Como você poderia saber se eu poderia ou não pagar por isso? Tenho              

US $ 500 para gastar o quanto quiser. 

Enquanto isso, nunca pagaria tanto por um par de sapatos, mas guardei            

essa parte para mim. Eu não poderia dizer pela reação dela se ela             

pensasse que eu estava mentindo ou realmente não poderia me importar           

menos de um jeito ou de outro. 

Empregado: rindo. "Como eu disse, você não pode pagar por eles." 

Quando percebi que isso significava que esses sapatos eram mais de US $             

500, eu sabia que era hora de sair. Peguei minha mochila e saí. Eu              

rapidamente telefonei para o meu marido e disse-lhe para não me pegar            

na loja e que nos encontraríamos em casa. 

Eu olhei para os trilhos e lembrei que eu tinha cerca de três quarteirões da               

cidade para andar de volta para casa. Eu precisaria passar pela           

Washington Avenue e pela Portland Avenue antes de chegar em casa.           

Percebi que estava descalça, então abri minha mochila e tirei alguns           

sapatos confortáveis. Eu coloquei-os e fechei a minha mochila. 

Depois de fazer isso, minha mochila de repente pesava muito mais do que             

tinha. Embora eu não tenha certeza de como isso aconteceu, agora era            
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muito difícil para mim andar com isso. A dor de carregar essa mochila             

ficou grande demais. Eu então percebi que havia também uma pedra em            

um dos meus sapatos. Eu decidi tirar meus sapatos para que eu pudesse             

andar descalço. 

Sub-sonho sobre ... 

Pai, se eu ainda carregar fardos pesados ou bagagem, por favor me ajude             

a remover isso. Eu quero ser livre. Como estou agora, não posso carregar             

fisicamente nenhum peso extra. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu estava mais uma vez sentado à beira da piscina de águas curativas. Eu              

coloquei meus pés de volta na água e imediatamente me senti           

recarregada. Foi tão lindo aqui. Era como um sonho que nunca se            

desejaria acordar. Foi incrível. Lágrimas sem sal novamente correram         

pelas minhas bochechas. 

Eu podia sentir o cheiro de fragrâncias celestiais ao meu redor. Estes são             

extremamente difíceis de descrever adequadamente, mas vou tentar. Eu         

podia sentir o cheiro da fragrância de flores e grama recém cortada. Eu             

podia sentir o cheiro de pinho, sândalo e fumaça de madeira, mesmo que             

nada estivesse queimando. Eu também podia ouvir pássaros cantando         

louvores a Deus. 

Eu mantive meus olhos fechados por algum tempo. Eu realmente queria           

absorver todos os belos cheiros e sons. Eu ouvi alguém chamar meu            

nome, 'Erin', e eu abri meus olhos. Era o mesmo anjo que estava me              

atendendo recentemente. 

Angel: sorrindo. “Eu vejo que você está de volta às águas curativas após o              

ajuste do seu vestido.” 

Eu: “Ah, sim, é tão bonito e incrível aqui.” 

Eu estava chutando alegremente meus pés para cima e para baixo na            

piscina refrescante. Fiz uma pausa quando vi meus pés e agora eles            

estavam aperfeiçoados. Minhas unhas dos pés eram brancas e pareciam          

pérolas perfeitas. Meus dedos foram aperfeiçoados, o ranger de meus          

anos de dança completamente removido. A pele dos meus calcanhares          

agora estava macia e amanteigada. 

Anjo: “Lindos são os pés que trazem boas novas.” 

Eu: rindo. “Sim, estes pés são um presente de Deus. Eu sou muito grata.              

Ah, sim, vou agora descalço? Não tenho sapatos. 

O anjo me entregou uma toalha para secar meus pés. 

Anjo: “Venha comigo. O rei enviou presentes antes de sua chegada para            

você. " 

Eu:" Ah, é mesmo? Eu amo presentes! Está tudo bem amar presentes? ” 
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Angel: Sorrindo. “Sim, Erin. O rei sabe o que você precisa e o que você               

deseja. Ele também te dá o que você nunca soube que você desejava. ” 

Eu:“ Oh não, eu não tenho nada para dar ao Rei qualquer valor! ” 

Anjo:“ O Rei deseja apenas o seu coração. Não há preço nisso, mas isso              

lhe custou tudo. ” 

Eu: Chorando. “Mas meu coração está um pouco maltratado. Às vezes           

pula. Não é perfeito, embora eu gostaria que fosse. No entanto, sim, é             

dele ter e manter. Eu adoraria ter o coração Dele também ”. 

Anjo:“ Já é seu. Agora, seu coração já é perfeitamente desejável para o             

rei. Venha comigo. 

O anjo levou-me a uma sala bonita que parecia um dancehall. Tinha arcos             

abertos com cortinas de seda branca fluindo na brisa. Nós andamos por            

este corredor para um belo quarto. Parecia "perfeitamente feito para          

mim", pois tinha um dos tecidos mais finos nas almofadas mais           

confortáveis, semelhantes a nuvens, em móveis que eu já vi. 

Havia belas pinturas e janelas adoráveis. Havia uma porta em arco que            

levava a uma varanda. Quando olhei para fora, a cena era absolutamente            

deslumbrante. Lá diante de mim havia jardins exuberantes e pequenos          

animais pastando na grama. Havia piscinas e fontes, bem como pedras           

preciosas e música adorável. 

Eu: “Eu… eu… eu nunca vi tanta beleza em todo o meu tempo aqui no céu.                

Eu definitivamente não vejo tal beleza em nenhum lugar da Terra. Isso é             

realmente incrível! ” 

Angel:“ O Rei preparou tudo isso para você. Este é o seu jardim. Esta é               

sua sala de estar. Tudo isso também é seu ... ” 

O anjo chamou minha atenção para uma área da sala com muitos            

presentes. Alguns dos presentes foram embrulhados e outros não. Em          

uma linda mesa marchetada de marchetaria, havia uma linda balança. Era           

feito de metais finos, ouro e incrustado com jaspe. 

Na balança, houve medidas equilibradas. Ao lado disso, havia um prumo e            

linha preguiçosamente entalhados. Essas peças específicas não eram nada         

que eu já tivesse visto em qualquer casa de leilões aqui na Terra. 

Angel: “Estes são todos seus. Ah, sim ... você também havia perguntado            

sobre isso ... 

Abri uma caixa branca e havia os sapatos de linho branco de seda com              

pérolas. Havia cordas de ouro bordadas em cada sapato. Eu ri quando vi             

esses mesmos sapatos no meu sonho da noite passada. 

Eu: "Angel, estes eram como o que estava no meu sonho, mas de melhor              

qualidade." 

Angel: "Sim, Erin, mas aqueles eram uma falsificação e eles não tinham            

nenhum para caber em você. Você foi odiado lá e até seu dinheiro não foi               
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bom para eles. Você notou jóias lá a preço de banana, mas você não as               

comprou como sabia que tinham sido roubadas. Você armazenou para si           

tesouros no céu. 

“O rei ama a verdade, a humildade e a justiça. Ele deu-lhe presentes para              

sair em busca destes. Agora, Erin, preste muita atenção e esqueça a casa             

do seu povo e a casa do seu pai. O rei está fascinado pela sua beleza.                

Honre-O, pois Ele é o seu Senhor. ” 

Eu:“ Você está citando o Salmo 45? ” 

Anjo:“ Sim, mas esta Palavra foi a primeira do Senhor. Lembre-se de que             

a Palavra é Sua, Erin, e que a Palavra é o registro de Suas palavras.               

Agora, esses presentes são tudo para você. O rei é dono do gado em mil               

colinas. Esta é a sua câmara gloriosa, um presente para você. ” 

Eu:“ Isso é lindo. É maravilhoso demais para palavras. Estou sem           

palavras. Quando o rei estará aqui? 

Angel: Sorrindo. "Ele está vindo. O rei está chegando na hora marcada.            

Não se preocupe. Belos são os pés que trazem boas novas. ” 

Eu:“ Quem eram aqueles mortos no meu sonho? Onde eles estão? ” 

Angel:“ Eles estão esperando também. Eles também perguntam "quanto         

tempo?" Não se preocupe como eles peticionam para você e se alegrar            

com você. Um dia, você se encontrará novamente, mas não agora, não            

agora, pois há mais a ser feito. 

“Neste momento, seu fardo deve ser estabelecido e substituído com a           

antecipação da chegada do Rei para o Rei vem na hora marcada.            

Enquanto você está aqui cedo para os preparativos, regozije-se, alegre-se.          

Isso não é lindo? ” 

Eu:“ Oh sim! Está além da descrição. Obrigado! 

Corri para a sacada com meus sapatos novos. 

Sonhe mais… 
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