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293 - An Angel Anuncia Que
a Piscina Está Aberta Agora

Recebido em 20 de julho de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um belo dia de verão! Obrigado por tudo o que
temos. As crianças permaneceram aqui neste verão até agora, o que é um
milagre. Eu chorei inconsolável várias vezes nos últimos dois dias. Foi um
momento desanimador.

Mesmo que tenhamos todos os filhos juntos aqui, nossas
circunstâncias, minha condição e provisões foram bastante limitadas para
'atividades divertidas'. Todas as viagens parecem estar centradas em
minhas consultas médicas. Pai, eu anseio pelo dia em que podemos ser
apenas uma família normal com atividades normais.

Como vivemos em uma área que é muito remota, não há muito que
ainda não tenhamos explorado ou visitado. Eu não sei o que o futuro
reserva, Pai, mas você poderia nos conceder alívio temporário de nossas
lutas para que possamos nos divertir?

Como você sabe, Pai, algo aconteceu ontem que me perturbou
profundamente. Mesmo que eu odeie as más notícias, parece que recebo
isso com frequência hoje em dia. Às vezes sinto como se estivesse à mercê
dos homens ultimamente e que não há nada que eu possa fazer sobre isso.

Em um sonho recente, um anjo me disse "lindos são os pés que
trazem boas novas". É difícil imaginar isso quando tudo o que acontece ao
nosso redor parece ser "má notícia". Se meus pés trouxeram boas novas,
que boas notícias tenho agora para trazer? Sinto muito, Pai, por me sentir
assim.

Eu sei que sou para sentir alegria, mas o que devo dizer quando
alguém me pergunta como estou me sentindo? Qualquer coisa que não seja
"me sinto horrível". Minha dor na cabeça e no pescoço é ruim 'não estaria
dizendo a verdade. Estou cansada de dizer isso e, em seguida, ouvir uma
resposta de "sinto muito ouvir isso", mesmo que esta seja a resposta
correta.
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É apenas que eu quero dizer, 'Glória a Deus porque Ele me curou e
levantou minha cabeça. Digno de todo louvor o nosso! Seus caminhos são
mais altos e melhores do que os nossos caminhos, portanto, alegre-se. Eu
sei que você vai fazer isso "algum dia", mas eu só espero que esse dia
realmente chegue e que isso seja verdadeiramente "muito em breve", como
definimos "muito em breve". Eu tive um sonho ontem à noite.

Sub-sonho

Eu estava em um grande armazém e estava fechando. Nós estávamos
no processo de encaixotar as coisas. O negócio estava terminando depois de
muitos anos. Vários gerentes estavam finalizando a contagem de vendas e
estoques para cada área antes da "última campanha" e as luzes foram
desligadas pela última vez. Eu estava me mudando de departamento em
departamento para informar a cada gerente quanto tempo antes do sinal
tocar.

O sub-sonho terminou.

Eu fui acordada no meio do sonho acima às 3:30 da manhã ao som da
voz do meu marido. Apesar de ter dormido conversando, as palavras que
saíam de sua boca foram ditas com confiança e clareza:

“Era novembro de 1947, uma época que mudou a história em apenas
quatro minutos, quando pudemos decidir por nós mesmos. Nascemos.”

Consegui lembrar claramente as palavras e as escrevi antes de me
esquecer. Eu só sabia que as palavras que ele falava eram do Senhor
enquanto os cabelos da minha pele se levantavam. Mais tarde, naquela
manhã, li as palavras acima para ele e perguntei por que ele estava
sonhando com isso.

Enquanto ele estava ciente de que a ONU aprovou a resolução criando
Israel em novembro de 1947, ele ficou confuso com a parte dos "quatro
minutos". Decidimos investigar e descobriu-se que 'quatro minutos' foi o
tempo para que essa resolução fosse deliberada antes de ser aprovada. Até
mesmo a Rússia e os estados vizinhos aprovaram.

Bem! Bem, Pai, aqui estou eu de novo e me desculpando
antecipadamente, já que estou prestes a me lamentar mais uma vez. Estou
desanimada, a notícia é ruim e não tenho nada para lhe dar. Eu sei que
você está ciente de tudo e nada surpreende você, mas eu sou um pequena
humano em um corpo falhando.

É difícil continuar uma grande história de fé quando a dor sufoca a
minha esperança. Estou com medo, Pai, e estou desanimada. Por favor, Pai,
ouça os meus gritos, responda os meus pedidos e conceda as minhas
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petições. O que eu te peço é pequeno em comparação com os teus grandes
milagres. Por favor, ajudem-nos, Pai!

Jesus: “Erin, suba”.

Eu estava flutuando de costas debaixo das fontes arqueadas da
piscina de cura de Deus. Eu estava rindo do humor de Deus me deixando
assim quando me levantei no fundo. Eu decidi caminhar em direção à rocha
da qual a água da cura estava fluindo.

Quando cheguei lá, coloquei minhas mãos na forma de um copo e
comecei a beber esta água deliciosamente fresca. O gosto é tão bom que
realmente não há equivalente terrestre. A água era gasosa, oxigenada,
energia liberando e curando.

Eu estava prestes a tomar outro punhado quando fui parado em meu
caminho por um "copo flutuante". Eu ri quando vi que não estava flutuando,
mas sim sendo estendida para mim pelo anjo que eu estive visitando
recentemente. Ele estava sorrindo para mim.

Eu: “Obrigado! Eu serei capaz de absorver mais desse jeito, então obrigada.

Eu ri quando enchi o copo e engoli ainda mais a água curativa.

Anjo: sorrindo. “Você já esteve lá o tempo suficiente?”

Eu: “Eu nunca posso estar aqui por tempo suficiente! É fantástico!”

Anjo: “Bem, nós também temos uma linda piscina esperando por você.
Uma vez lá, você encontrará lindas flores e óleos perfumados só para você,
assim como roupas secas.”

Eu: Rindo. "Ah não! Eu sinto muito que eu estava usando isso como minha
piscina pessoal.”

Anjo: “Não se preocupe, Erin, como você é bem vinda aqui também. Você
não contaminou a água e nem causou nenhum problema.”

Eu: “Oh bom! Sim, eu adoraria tomar um banho na piscina que você fala.
Isso me entristece, já que significa que devo ter chegado muito cedo para
ter tempo para um banho. Sinto muito, é que estou tão ansiosa para ver o
Rei! Mal posso esperar. Eu realmente preciso falar com ele sobre tudo…”

Anjo: “Sim, Erin, você chegou cedo. Não se preocupe, pois o Rei está
chegando na hora marcada. Ele sabe de antemão tudo o que você está
passando. Ele está cuidando disso. Quando Ele chegar, este será um
momento especial com muita alegria. Seus problemas serão removidos em
um instante, todos eles, ok?”

Eu: “Sim! Ok!”
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Anjo: “Bom. Agora, venha comigo para o banho de cura. Suas
preocupações serão removidas e você será encharcada no óleo da alegria”.

Eu: “Obrigado! Eu preciso disso!”

Anjo: “Não se preocupe! Você está aqui cedo, mas ainda se prepara. Isso é
bom. Você ainda está procurando por Ele, certo?”

Eu: “Oh sim, mal posso esperar para ver Ele. Eu amo Ele. O Seu coração é
tão gentil. Ele é bonito. Ele me ama mesmo que eu esteja quebrada. Só Ele
pode consertar o meu quebrantamento e me curar.”

Eu suspirei. “Oh, apenas para olhar em Seus olhos e ver Seu
esplendor.”

Anjo: “Esta é uma boa notícia, Erin, uma notícia muito boa. Muitos crescem
tão cansados e desanimados que pararam de procurar Ele.”

Eu: “Bem, eu posso entender por que eles fariam isso porque esperar é tão
difícil. Eu sinto como se estivesse esperando a minha vida inteira. Parece
que não tenho mais nada a não ser o tempo agora.”

Anjo: “Não se preocupe, Erin, pois o tempo vai ser curto.”

Eu: “Uma vez? Isso significa mais um ano? Oh não!”

Anjo: Rindo. “Não, Erin, não se preocupe, pois o tempo Dele é breve. Não
se preocupe.”

Ele sorriu para mim.

O sonho acabou.
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