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364 - Jesus e a Oitava Piscina

Recebidos Domingo, 20 de outubro de 2019 (Tishrei 21)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia aqui! Obrigado por minha família e nossos
amigos. Se você me levasse para casa hoje, me sentiria inteira e cheia de
amor. Não posso agradecer o suficiente pelos corações dos amigos e pelo
amor que experimentei nos últimos sete anos. Eu sou grato. Vivo todos os
dias com grandes expectativas e esperança. Em alguns dias, isso é
esmagado pelo mundo. Outras vezes, isso é elevado por causa de sinais e
maravilhas alinhados com Suas Palavras.

Senhor, sentimos que algo vai acontecer em breve, nossa
transformação. No entanto, este dia, hoje, passou por tão longe e nada se
tornou disso. Você é um mistério, pai. Eu não sou um observador de
encontros, mas sou casado com um observador de encontros. Quando ele
apresenta uma ótima data ou período de datas, eu ouço, aceno e geralmente
digo 'interessante'. Secretamente espero e oro, mas tento muito apenas
viver uma vida normal.

Eu tento viver uma vida normal porque você, pai, me ordenou. No
entanto, pai, agora, isso está me afetando. Existem tantos eventos nas
notícias aqui e no exterior, além de eventos em minha caminhada pessoal.
Estou vendo coisas que não tinha antes. Você está me dando
'hiper-conhecimento' sobre várias pessoas ao meu redor e até estranhos.
Você está falando comigo de maneiras novas e diferentes e é ao mesmo
tempo maravilhoso e assustador.

Recentemente, você me chamou de volta à igreja regularmente.
Passamos de assistir ao culto de oração de quarta-feira à noite (que eu amo
tanto que poderia ter todas as noites) a participar de vários eventos
diferentes. Isso ocorre principalmente porque nossas filhas estão muito
empolgadas em ver seus amigos. Meu marido e eu também frequentamos
Alpha nas noites de segunda-feira. Embora eu saiba que você nos chamou
para fazer isso por uma razão, estou exausta.

É tão difícil ver pessoas que querem mais de Você passando pelo fogo.
É difícil ter conhecimento sobrenatural sobre as tempestades vindouras,
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sabendo o que eu sei, mas sendo incapaz de falar sobre isso. Meu marido e
eu temos informações abrangentes, mas não podemos compartilhar. Meu
marido sabe muito sobre a história e as tradições judaicas e como elas se
encaixam nos eventos de hoje, mas sabe que outras pessoas não achariam
interessante neste momento de sua caminhada.

Oh Pai, nós Te conhecemos em um nível mais profundo somente
através do nosso longo sofrimento. Encontro-me desejando minha cadeira
devocional ou meu armário de orações, o carro. Há uma razão para você nos
chamar agora e eu tenho que acreditar que é porque você está prestes a
fazer algo enorme. A igreja não mudou muito ao longo dos anos. Os serviços
são sensíveis aos buscadores, não mais profundos. Tudo bem, mas achamos
difícil não ir mais fundo.

Minha filha mais velha foi convidada a prestar mais serviços à igreja
por causa de seu conhecimento de mídia e edição. No entanto, ontem à
noite, ela aprendeu que não poderia se envolver com o ministério até
completar um programa que eles chamam de 'Faixa de Crescimento'.
Embora eu esteja bem com isso, parece apenas uma outra maneira de
conectar membros em potencial a cargos não remunerados. Sinto muito por
parecer cínico, pai, mas isso é verdade.

Quando participei do Seminário de Pós-Graduação, meu projeto de
curso era a formação espiritual como um ramo do meu mestrado em
Divindade. O processo de verificação a ser considerado para admissão foi
extremamente difícil. Todas as referências pessoais e verificações de
antecedentes tiveram que ser investigadas e entrevistadas. Você teve que
fazer uma avaliação psicológica extensa, mesmo que eles não o chamassem
assim.

Inventários de dons espirituais, bem como outros pontos fortes do
ministério, também foram testados. Depois de concluir tudo isso, fiquei
agradecido por esse processo de verificação estar lá, pois eliminava possíveis
problemas e assegurava que o ministério fosse realmente adequado. A
menos que você tenha passado por esse processo (ou conheça alguém que
já tenha feito), é difícil ter alguma idéia de quão difícil é se tornar parte do
ministério se você decidir chegar lá através do caminho da academia.

No final, isso não importava. Os problemas do meu principal ferreiro
vieram onda após onda logo depois e eu tive que me afastar da disputa. Eu
não estava em posição de continuar. Meu coração não estava mais nele e eu
senti que isso iria parar minha maravilha infantil e me transformar em outra
coisa. Tudo estava contra mim aqui e, pai, este não era para ser seu
'caminho'. Prefiro aprender com você, em vez disso, … suspiro.

2



Pai, você me arruinou para as atividades normais da igreja cristã
mundana. Tudo o que vejo é magoar as pessoas e uma profunda
necessidade real de você. Pai, acredito em milagres. Eu acredito no seu
poder de cura. Eu procuro sinais e maravilhas e Tu falas comigo através de
sonhos e visões. No entanto, nada disso é o que vejo aqui. Poderia ser, mas
não vejo isso na igreja hoje.

Estou intrigado, porém, que os pastores tenham sentido Você
chamando-os para expandir e se preparar para o que está por vir. O
problema é que ninguém além de nós realmente sabe como será isso.
Ninguém sabe. Ninguém fala de Transformação e o tempo de Joel 2 e outras
Escrituras similares. Oh Pai, por favor, revele o que é isso tudo. Ajuda, mas
mais que isso, quero que você trabalhe com todos nós em uma capacidade
maior.

Agora, eu sou um vaso aqui na Terra que é verdadeiramente
desqualificado. Estou rachado, remendado e heterogêneo pelas aparências
externas. Meus revestimentos internos, meu coração e minha mente não
estão muito melhor, mas pelo menos estão prontos e dispostos. Anseio por
mais de você. No entanto, até que você nos cure, como devemos curar os
outros. Eu não tenho credibilidade. Minha boca declara fé sobre o Reino dos
Céus e seus tribunais, mas pareço abalada. Oh, pai, eles olham para mim e
dizem algo semelhante ao seguinte.

'Por que eu iria querer isso? Veja o que os milagres de Deus fizeram
por você. Você tem um tumor cerebral. Você tem problemas cardíacos. Você
está desabilitado. Você tem uma grande hérnia nas costas. Você não tem
emprego. Você tem catarata nos dois olhos. Você está acima do peso. Por
que Deus não cura você? Eu não quero que você coloque uma mão em mim
até que Ele te cure primeiro. Se ser como você é o que Ele está oferecendo,
não quero nada disso.

Bem, pai, eles estariam certos. Como posso curar os outros se eu não
sou curado? Como posso declarar milagres se não tenho 100% de certeza de
que você fará isso como eu orei e acreditei? Não é uma questão de
incredulidade que você pode, é uma questão de saber se a Sua Vontade está
na Terra como no Céu. Mesmo que Tua Vontade e minha vontade sejam as
mesmas, podemos não nos encontrar no tempo certo. No entanto,
submeto-o totalmente a você, pois você tem um plano maior e melhor. Eu
tive um sonho incrível ontem à noite.
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Sub-sonho 1 - “A Oitava Piscina”

Eu estava em um belo resort como nenhum resort aqui na Terra.
Embora possa ter estado na Terra, também poderia ter sido um tipo de
campo de treinamento celestial. Não tenho muita certeza, exceto que este
resort foi além de um resort cinco estrelas. Eu estava andando por um
corredor com janelas de um lado e pedra bonita do outro lado. Os trabalhos
de construção e acabamento aqui eram simplesmente fora deste mundo.

Um homem que trabalhava no resort logo se aproximou de mim. Ele
tinha um sorriso enorme no rosto e parecia animado para me ver. Era como
se ele já tivesse me conhecido. De repente, eu sabia que havia mais
trabalhadores aqui do que convidados e que todos sabiam nossos nomes.
Este foi um serviço de classe mundial 'em esteróides' (um elogio), sem
paralelo com qualquer coisa que eu já vi aqui na Terra.

Homem: “Erin, o Senhor pediu que você o encontrasse nas piscinas de cura.
Caminhe direto por este corredor de vidro e pedra e vire à direita. Você verá
uma porta aberta. Passe pela porta aberta.”

Eu: “Oh, ok, eu irei. Obrigado.”

Eu fiquei muito empolgada e fiz exatamente o que o trabalhador me
disse para fazer. Quando entrei pela porta aberta, entrei em um belo pátio
externo com piso de pedra. Estava ladeado de palmeiras. O sol estava
brilhante e o céu estava azul e cristalino. No final deste pátio havia uma
enorme parede de água com um belo canal de água. Ele seguiu o canal para
a direita e, diante de mim, havia sete piscinas enormes.

Essas sete piscinas eram todas com cantos quadrados e vários
tamanhos. Alguns tinham água em cascata sobre as bordas como piscinas
infinitas. Alguns eram grandes, outros menores. Alguns eram quadrados,
outros eram retangulares e pelo menos um era em forma de L. As piscinas
eram lindas e sua água era de vários tons de azul aquático, dependendo da
profundidade. Alguns eram rasos e mais leves, outros eram mais profundos
e mais escuros.

Não havia ninguém em lugar nenhum. Eu andei um pouco mais. Eu
decidi seguir o canal da água. Uau, havia uma oitava piscina! Era
perfeitamente redonda e com cerca de dois metros de diâmetro. Estava
cercada por palmeiras em lindos vasos de plantas. Eu senti que essa piscina
era a única que eu deveria esperar pelo Senhor. Mergulhei meu dedo para
experimentar a temperatura e, é claro, estava perfeita.

Nesse momento, jatos de água borbulharam. Isso foi tão convidativo
que entrei nessa linda piscina. Eu me senti bem-vindo e esperei por Ele aqui.
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Enquanto a espera parecia longa no começo, realmente não me
incomodou, pois era tão agradável estar aqui. Ao redor da ‘área da varanda’
estava tão bem iluminada que eu decidi sair da piscina para descansar em
uma cadeira reclinável convidativa que estava montada lá. Logo adormeci
nas almofadas macias. Assim que adormeci...

O sub-sonho 1 terminou.

Eu acordei na vida real! O próximo sonho que tive seria o sonho de 'três
mulheres proeminentes'.

Sub-sonho 2 - “Magogue e as Três Mulheres Proeminentes”

Eu estava em um centro de convenções / mezanino de hotel em um
grande edifício em uma grande cidade dos EUA. Eu estava em uma mesa de
mercadorias com minha filha mais velha. O evento terminou e os
participantes foram embora. Eles estavam conversando com os funcionários
do hotel quando ouvi uma porta bater. Olhei em direção à origem do barulho
e pude ver muita comoção vindo de uma sala de conferências. Eu podia
ouvir uma trabalhadora falando no walky-talky.

Trabalhador: “Magog está em movimento.”

Trabalhador que responde: “Vou alertar os outros.”

Vi então um grupo de funcionários começar a correr em pânico. Eles
tentaram parecer compostos, mas não estavam fazendo um ótimo trabalho
encobrindo suas emoções.

Trabalhador: “Atenção, Magog está em movimento. Atenção, Magog.”

Nesse momento, notei que Michelle Obama, Oprah Winfrey e Gayle
King haviam emergido de uma sala de conferências. O trabalhador continuou
falando com ela.

Trabalhador: “Magog está em movimento.”

Fui até um funcionário que estava trabalhando lá.

Eu: “O que eles estão fazendo? Está tudo bem?”

Trabalhador: “Não! Magog acabou de receber más notícias.”

Eu: “O que você quer dizer com Magog? Magog é algum tipo de anagrama
para Michelle, Oprah e Gayle?”

Trabalhador: “Não. No entanto, você não precisa se preocupar aqui. Você
tem uma Bíblia. Retire suas informações de lá. Quanto a essas três damas,
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elas acabaram de receber más notícias. Agora elas têm que planejar o
ataque.”

Eu: “Hmm, bem, Magog é a Turquia, certo?”

Trabalhador: “Fique fora disso e volte para o seu quarto.”

Nesse momento, as três mulheres desceram o corredor novamente.
Cada uma delas parecia extremamente chateada. Eu podia ouvi-las
prometendo que haveria retribuição!

O sub-sonho 2 terminou.

Na noite anterior, eu tive outro sonho.

Sub-sonho 3 - "A Cobra Branca"

Eu assisti enquanto uma cobra branca com olhos negros tentava se
aproximar da minha filha mais velha. Embora não fosse possível alcançá-la,
ainda era assustador.

O sub-sonho 3 terminou.

Pai, tudo o que posso fazer é chorar. Não faço ideia do que esses
sonhos significam. Por favor, proteja minha família, aqui e nosso site.
Quando Pai? Quando você vai nos entregar? Nós te amamos muito! Nós Te
amamos com todos os nossos corações!

Jesus: “Erin, suba.”

Ouvi a voz do Senhor. Sua voz parecia vir de todos os lugares ao
mesmo tempo. Isso é impossível de descrever em termos terrestres.

Jesus: “Não se preocupe, Erin.

“Eu vou segurar a sua mão direita.

“Eu estou aqui. Eu estou com você!”

O sonho acabou.
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