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Uriel, o Vestido de Formatura e o Vestido de Noiva 

11 de agosto de 2018 

Comunhão 

Caro Pai, 

obrigado! Às vezes eu escrevo isso e é apenas automático, quase habitual,            

mas eu realmente quero dizer isso. Eu não vou compreender o valor da             

minha vida até completar isso aqui e ficar com você. Acordei esta manhã             

com pensamentos de um sonho que tive e uma lembrança do passado.            

Vou começar com uma lembrança do meu passado ... A 

memória do meu passado começa ... 

Quando eu tinha dezesseis anos, nos mudamos para uma casa minúscula           

novinha em folha em um desenvolvimento habitacional que falhou depois          

em Sagle, Idaho. Minha mãe era professora de discurso, a única em todo             

o distrito de Sandpoint, Idaho. Ela ensinou no 'Ninth Grade Center', o            

mesmo prédio que mais tarde realizaríamos em 2015. 

Minha mãe era solteira e criava três filhos. Como vivíamos no campo e             

colocávamos tigelas de comida de gato na nossa varanda dos fundos,           

muitas vezes tínhamos outros animais selvagens nos visitando. A vida          

selvagem que viria para visitar incluía gambás, guaxinins e afins. 

Um dia, descobrimos que um gato estranho estava nos visitando. O gato            

parecia ter asas, mas é claro que não. Ao longo de muitos dias, tentamos              

descobrir o que havia de errado com isso. Finalmente conseguimos nos           

aproximar o suficiente para ver o que havia acontecido. O gato havia sido             

esfolado de cada lado por um predador e havia escapado. 

As "asas" eram duas grandes abas de pele e cabelo. Este gato estranho             

continuou a vir por cerca de outra semana ou mais para comer de tigelas              

dos nossos gatos. Sentimos muito por isso, pois estava morrendo de fome            

porque esses dois flaps faziam muito barulho para que ela pudesse atacar            

qualquer presa. Até os nossos gatos ficaram um pouco aterrorizados com           

a sua presença. 

Em algum momento, decidimos levar o gato ao veterinário para fazer o            

check-out. No entanto, este gato nunca mais apareceu. O que mais me            

lembrava sobre esse gato até hoje é o quão grato ele ou ela era pela               

comida que havíamos deixado de fora. Embora nossos gatos tivessem um           

dado adquirido e fossem "esnobes de comida", esse gato estava          

agradecido. 

Memória do meu passado ... 
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Bem, pai, estou me sentindo grato hoje, como aquele gato que veio comer             

da tigela que tínhamos. Eu sou grato que você nos trouxe até aqui. Sinto              

muito por agir mais como um cristão 'rotineiro e estereotipado' hoje em            

dia, em vez de ser um adorador entusiasta de Você como filho de Deus. 

Parece como se eu estivesse em uma fornalha ardente ultimamente. Até           

minha pele está doendo. Neste incêndio de nossa atual situação, não           

consegui me "inflamar" como filho de Deus. Eu estou quente, queimando e            

murchando aqui, mas minha chama mal tem queimado. Estou exigindo          

conforto e alívio deste incêndio, mas sei que há uma data final em que              

sairemos disso. 

Aprendi recentemente que os israelitas celebrariam suas bênçãos antes de          

recebê-los, celebrando como se essas bênçãos já tivessem ocorrido. Eles          

então receberiam essas bênçãos. Parece que é isso que você quer dizer            

quando me diz para se alegrar, Erin, regozije-se! 

Você me contaria Suas promessas e então Você diria: 'encontre alegria,           

Erin, suas provações estão acabadas.' No entanto, em vez de encontrar           

alegria, eu diria: 'quando, Senhor? Os ensaios continuam. Quando?'         

Enquanto eu espero nas promessas que eu sei que elas virão, minha dor             

faz com que eu não possa encontrar alegria o tempo todo. 

Pai, é difícil celebrar enquanto no fogo da aflição. É difícil dançar em um              

forno. Perdoe-me, padre, porque eu deveria me consolar com o fato de            

você me mostrar como um recipiente acabado. Você me deu o resultado            

para que eu tivesse parte dos meus testes. 

Embora, a princípio, pareça arrogante celebrar uma vitória antes de sua           

chegada, fazemos exatamente isso quando celebramos nossa salvação.        

Nós celebramos o casamento que está prestes a acontecer, todos com           

uma festa de noivado e um jantar com a família próxima na véspera do              

jantar de ensaio de casamento incluído. Eu tive um sonho de casamento            

memorável na noite passada ... 

Sub-sonho começa ... 

Eu já tinha visto essa ocorrência geográfica incomum em meus sonhos           

antes. O cenário era um cruzamento de quatro vias dos rios. Dois dos rios              

correram e dois dos rios correram. Havia duas configurações distintas.          

Uma área tinha um dossel arborizado bonito ea outra área tinha um prado             

de grama verde exuberante. 

Acima da área e de frente para o local do sudeste foi um enorme resort               

hotel com muitos quartos. Todos os quartos enfrentaram o local do           

casamento, tornando a nossa cerimónia muito pública. Havia também         

restaurantes ao ar livre em plena vista do nosso casamento. 

Minhas filhas estavam lá e as duas estavam usando lindos vestidos. Esses            

vestidos pareciam ser vestidos de noiva. Em contraste, eu tive em um            
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vestido de cerimônia de formatura azul e ouro. Enquanto esperávamos a           

cerimônia começar, eu reclamei ... 

Eu: “O calor é insuportável agora.” 

Filha: “Bem, não é de admirar. Mãe, você precisa tirar o seu vestido de              

formatura. ” 

Eu:“ Você está certo. Por que eu iria querer me casar com isso? Eu              

terminei a escola há muito tempo. Isto é ridículo. Estou até segurando um             

pergaminho de formatura na minha mão direita. ”As 

minhas duas filhas me ajudaram a remover o vestido de formatura,           

puxando-o sobre a minha cabeça. Enquanto isso aconteceu na visão          

daqueles que nos rodeiam, não importa como eu tinha um lindo (e            

modesto) vestido de noiva debaixo do vestido de formatura. Eu me senti            

instantaneamente esfriada assim que o vestido de formatura foi removido. 

Eu: "Com todos esses vestidos, não é de admirar que eu era quente." 

Enquanto eu ria sobre isso, aqueles ao meu redor riram comigo. Nós            

começamos então a descer as escadas de pedra para o local que se realiza              

no resort. No caminho, alguém veio até mim para trazer más notícias            

sobre por que eu não deveria me casar. 

Ao revisar as evidências sobre o noivo, fiquei impressionado. Combinando          

essa evidência com o local sendo totalmente público, comecei a questionar           

minha sanidade. Felizmente, minha filha viu que eu estava sendo          

temporariamente balançada e encanada com algum incentivo ... 

Filha: “Continue andando, mãe, como isso não importa. O noivo te ama e             

você ama o noivo. Tudo isso é para esse dia especial. Continue andando! ” 

Eu: rindo. "Você está certo. Estou descartando essas acusações falsas          

agora. Dispensar essas falsas acusações nos permitirá fazer nossos votos          

e continuar. ” 

Sub-sonho sobre… 

Obrigado, pai. Este é um mês de mudanças, então celebramos o que você             

prometeu com antecedência. Nos regozijamos no resultado dessas        

provações e celebramos hoje! 

Jesus: “Erin, suba”. 

Uriel estava na minha frente. Ele sorriu para mim. 

Uriel: “Este é um bom dia, Erin. Você terminou sua cerimônia de            

formatura. O pergaminho em sua mão é suas promessas, um contrato que            

é assinado e selado pelo rei. Ele também é presidente da sua universidade             

de aprendizado. Eu fui enviado para lhe dar um presente. ” 

Eu:“ Oh, eu simplesmente amo presentes! ” 

Uriel: Rindo. "Sim, Erin, nós sabemos!" Ele estava me provocando          

bem-humorada. Ele então ficou um pouco mais sério. "Agora, o rei dá            
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bons presentes." Ele então me entregou uma linda chave grande. “Esta           

chave abre uma porta pela qual você entrará.” 

Eu: “Eu saberei qual porta?” 

Uriel: “Deus colocou diante de você apenas uma. Você vai ver e saber que              

é a porta do rei e uma boa. Quando você ver isso, regozije-se! ” 

Eu:“ Uriel, tivemos uma semana muito desanimadora… bem, temporada…         

bem, temporadas… bem, realmente, no ano passado… realmente,        

década… hmm, décadas realmente! Oh Uriel, lamento soar abatido, mas          

tem sido uma jornada tão difícil e longa para mim. 

Enquanto Uriel sorria enquanto eu dizia isso, eu poderia dizer que ele            

estava segurando as risadas. 

Uriel: Sim, Erin, tem sido uma luta para você. Contudo, você não esta             

sozinho. Outros passaram pela mesma jornada. O Senhor enviou exércitos          

de anjos para guardar seus caminhos. O Senhor está com você. ” 

Eu:“ Você está certo, Uriel, obrigado. Ah sim, eu vi um sinal ontem. Eu vi               

quatro pombas brancas sentadas em um fio elétrico no país por volta do             

meio-dia de quinta-feira. Isso foi um sinal do céu? Isso foi um sinal para              

nós? ” 

Uriel:“ Bem, vamos quebrar o que é um sinal milagroso, Erin. Essas            

pombas brancas estavam fora do cenário habitual? ” 

Eu:“ Definitivamente. Eles estavam no meio de uma floresta verde em fios            

elétricos ao lado da rodovia. Pombas brancas não são esperadas aqui. ” 

Uriel: Sorrindo. "OK. Agora, você ficou encantado ou assustado com essas           

pombas? ” 

Eu:“ Prazer! ” 

Uriel:“ Então você tem sua resposta, Erin. O Espírito de Deus, o Espírito             

Santo, é o seu Conselheiro. Confie nesta voz, pois esta é uma            

comunicação direta do céu. Quatro pombas brancas no meio do deserto           

não parecem ser algo que você deve dispensar. ” 

Eu:“ Você está certo! ” 

Uriel:“ Quando você recuou para dar uma olhada melhor nas pombas, os            

pássaros não se mexeram. Em vez disso, eles permaneceram calmos e           

ficaram sentados por você. Eles estavam em cima de você. Erin, havia            

quatro pombas. O Senhor recentemente não lhe disse (em um sonho           

particular) que quatro grandes bênçãos do Céu estavam vindo? A Palavra           

de Deus não diz que você receberá sinais, maravilhas, milagres e dons            

antes que Ele venha? Erin, é hora de estudar a Palavra, assim como a              

tradição nupcial. O Rei é tradicional ”. 

Eu:“ Enquanto Ele é tradicional, Ele também é completamente moderno. ” 

Uriel:“ Sim, mas Ele segue a Sua Palavra. É um homem mau que se              

desvia e decide mudar de rumo, tempos e estações. ” 
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Eu:“ Um homem, um espírito ou o inimigo? ” 

Uriel:“ Sim para todos. Não se alegrem nos planos dos ímpios. Eles            

tramam e planejam esquemas malignos para desencorajar, desviar e         

distrair você de sua grande esperança nas promessas de seu Noivo. Seu            

noivo está lhe enviando presentes nas asas de pombas brancas. Ele te            

ama. Não permita que nada destrua o que o rei planejou para você! 

Estendi a mão e abracei Uriel. 

Eu: “Obrigado por esta grande mensagem de esperança. Quando esta          

porta virá? As meninas têm que começar a escola por volta de três             

semanas a partir de agora. ” 

Uriel:“ O Rei sabe o que você precisa antes de perguntar! Comemore            

hoje!” 

Sonhe mais… 
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