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2020.12.07 - McKana - Convite para a Ceia das Bodas do Cordeiro 

(4 de Dezembro de 2020, às 18:30) 
 

Apocalipse 19:6-9;  Mateus 22:9; 1 Pedro 1:18-19 
 

Convite para a Ceia das Bodas do Cordeiro! 
 

Nesse momento de inquietação, não sei como dormi, mas tive um           

momento de descanso com toda a dor de cabeça, e vi algo maravilhoso. 

Estava com sede, procurando um copo para beber água. Eu escolhi           

dentro vários canos o que tinham água limpa e coloquei em um copo             

pequeno e tomei um gole. 

Então, lá de cima, em um amplo espaço aberto baixou um convite.            

Havia uma senhora bonita com um avental branco de pano limpo na frente             

segurando muitos convites. Ela estava baixando o convite para as pessoas           

no andar térreo.  

Os recipientes escolhidos eram prateados e continha formulários de         

convites. Eram brancos e limpos, embrulhados em utensílios de mesa,          

colher, garfo e faca para servir uma refeição. São os utensílios de mesa que              

geralmente são colocados ao lado do prato.  

Cada recipiente contém poucos, não muitos, formulários de convite e          

os utensílios embrulhados em um rolo branco e limpo, individualmente e           

separadamente para cada pessoa convidada.  

A mesa está arrumada no andar de cima para o casamento e este era              

o convite. Havia muitos no andar de cima, atrás da senhora que estava             

atarefada.  

Eu entendi pela senhora que os convidados têm que preencher o           

formulário e enviar de volta para fazer a Reserva. Entendi que esta reserva             

deve ser feita preenchendo o formulário de convite. 

Ele veio na minha mão mas eu estava muito ocupada procurando um            

pano próprio para o convite. Achei que não tinha um pano limpo adequado             

para o convite. Era um ambiente instável com algumas pessoas correndo ao            

redor. 

O resto é um pequeno registro e pessoal para compartilhar. 

 

Entendimentos 

O convite bom, branco limpo, santo do céu (lá em cima). 

A Senhora com o avental que parece uma recepcionista é um Anjo. 

O convite e a reserva - quem quiser, mas poucos. 

É o Convite para a Ceia das Bodas do Cordeiro. 

Nossa redenção é totalmente paga pelo Sangue do Cordeiro (Esta é a            

última parte que omiti). Não há meio pagamento, não há pagamento           
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integral… foi totalmente pago pelo sangue do Cordeiro, o dom gratuito da            

Graça de nosso Criador.  

Caos, engano e confusão esta na esquina. 
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