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Uriel, Transformação e 'O Jejum da Noiva' 

20 de agosto de 2018 

Comunhão... 

Caro Pai, 

Obrigado, obrigado, obrigado! Você é o Deus do impossível, o Deus dos            

milagres e meu Pai Celestial. Você está acima de todas as coisas. Eu sou              

grato hoje como a esperança está em meu coração. Embora eu ainda            

tenha minhas doenças e dores, ainda estamos aqui. Eu tenho minha           

família aqui juntos, estamos todos vivos e agradeço. 

Um dos colegas de classe e amigos de Bryce morreu em um terrível             

acidente na quinta-feira. Nenhuma mãe deveria ter isso acontecer com o           

filho. Ela parece uma mulher tão bondosa. Ela é uma mãe solteira que             

criou seus dois filhos sozinha. Tudo isso só para morrer no décimo oitavo             

ano. Meu coração está partido pela família que permanece aqui. 

Não consegui me livrar disso ontem e chorei ao Senhor sobre isso. Então             

ouvi seu sussurro dizer: 'Eu o encontrei lá. Eu o conheci lá nas             

profundezas. Oh Pai, Tu és um Deus de compaixão e sei que nunca             

estamos fora do teu alcance. Pai, por favor, levante este menino em sua             

visão para que todos eles saibam que Você é Deus. 

Enquanto você está nisso, você também poderia, por favor, levantar a           

mãe grávida e suas duas filhas pequenas ao mesmo tempo? Estes foram            

os assassinados por seu marido e seu pai no Colorado. Para ser sincero,             

tenho uma longa lista de pessoas para você "ressuscitar"! 

É o aniversário do meu filho mais novo hoje. Foi há 19 anos que eu estava                

em trabalho épico. Minha água quebrou logo depois da meia-noite          

enquanto eu dormia. A posição do meu filho fez com que seus pés e mãos               

raspassem contra a minha espinha. Foi incrivelmente doloroso. Ele ainda          

não nasceria por mais 10 ou mais horas dolorosas. 

Nós não sabíamos o caminho que ele iria sair. Ele virou-se e virou tanto              

que, brincando, disse que estava fazendo acrobatas lá. Isso continuou por           

hora após hora. Com o benefício da retrospectiva, acredito que tudo isso            

foi uma analogia para minhas futuras lutas com ele. 

Ele tem um bom coração. Ele é bom, mas simples. Ele não é diabólico e               

usa o coração na manga. Ele crê que Deus fará tudo o que prometeu. Eu               

sei que ele gostaria de ser um super-herói e um dia conseguir a garota              

que Deus escolheu para ele. Ele é muito alto e grande desossado. Ele foi              

abordado para jogar futebol e rugby. 
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Tudo somado, ele é como um gigante gentil. Como mãe, eu só quero que              

ele tenha as mesmas chances que as outras crianças. Enquanto ele é            

frequentemente ridicularizado, ele também tem muitos amigos. No        

entanto, às vezes nem sempre tenho certeza de que as intenções de seus             

amigos em relação a ele são inocentes, por isso orei constantemente por            

sua proteção. 

Ele foi fisicamente abusado quando ele era pequeno. Ele era magro e            

pequeno. Ele nunca havia atingido os marcos médicos que o pediatra tinha            

para ele. Eu também me lembro das maldições colocadas sobre ele. Ele            

voltava para casa e dizia: "mamãe", assim e assim "diz que sempre serei             

pequeno e estúpido". Seu discurso foi adiado e ele não falou muito. 

Eu: “Não se preocupe. Eu acredito que você vai brotar e ser tão alto e               

grande que ninguém jamais vai intimidá-lo novamente. ” 

Bem, deve-se sempre ter cuidado com o que eles oram, pois ele            

definitivamente cresceu. Quando ele era menor, ainda me lembro de ter           

que ir ao escritório do diretor. Como ele se tornaria depois maior, ele             

freqüentemente defendia as outras crianças com necessidades especiais.        

Eu então me vi sendo orgulhosa e chateada com ele ao mesmo tempo. 

Oh Pai, todos os nossos filhos precisam de cura, mas especialmente meu            

aniversariante. Peço isso para seu aniversário como ele só passou de 18            

anos para 19 n dia 20. O maior presente de aniversário que eu poderia              

pedir é a sua cura. Falando de cura, eu tive um sonho maravilhoso sobre a               

cura apenas algumas noites atrás ... 

Sub-sonho começa ... 

Esta foi a primeira vez que eu vi o meu corpo transformado            

(pré-arrebatamento) em detalhes. Embora eu tenha visto meu corpo         

glorificado (pós-arrebatamento) em detalhes antes, isso era único, pois         

esse era claramente meu corpo transformado. Muito simplesmente, eu         

mal conseguia me reconhecer. Enquanto eu podia ver nuances que me           

deixavam saber que ainda era eu, é como uma criança parecendo com a             

mãe e o pai deles, e ainda assim tendo o seu próprio olhar único. 

● Eu estava vestindo uma camiseta branca de manga comprida e uma           

longa saia branca de algodão com sandálias. 

● Meu cabelo era branco como a neve e tinha a maciez da lã de              

cordeiro da Mongólia. 

● Meu cabelo era muito comprido e trançado por cima do meu ombro. 

● Minha pele era de cor verde-oliva clara, mas dourada. 

● Minha pele não tinha manchas, nem rugas e absolutamente         

nenhuma imperfeição. 

● Meu rosto estava agora em forma de coração em estrutura. 

● Eu tinha dentes brancos perfeitos e olhos verdes deslumbrantes. 
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● Por modéstia, não vou descrever as figuras de minha filha e de            

minha filha, nem as de meu marido e de nossos filhos, a não ser              

dizer "tão bons quanto os super-heróis da tela de cinema", mas de            

alguma forma ainda melhores. 

Eu estava alimentando os animais no meu quintal e ainda era verão. Eu vi              

a casa no quintal sendo construída e não era muito diferente de hoje.             

Nesse momento, o homem perverso e seu marido pararam perto de mim            

em um veículo. Eu não olhei para cima. Logo os ouvi gritando e brigando,              

depois confessando, depois gritando e brigando de novo. Este ciclo se           

repetiu por um bom tempo. 

O carro deles, de repente, começou a recuar rapidamente e saiu de nossa             

área. Embora de alguma forma parecesse um movimento súbito demais          

para não ter sido sobrenatural, eu não tinha 100% de certeza sobre isso.             

Logo terminei de alimentar os animais e voltei para a casa. Mais tarde, fui              

para a cidade e fiz mais algumas aparições. 

Era agora no final do dia e as pessoas estavam confessando seus pecados             

e lutando em todos os lugares que eu fui. Mais tarde, descobri que isso              

estava acontecendo onde quer que nossos filhos fossem também. Foi          

emocionante ver! Eu parecia muito ameaçador, assim como meu marido e           

nossos filhos. Apenas a nossa presença parecia assustar alguém que era           

malvado. 

Sub-sonho sobre ... 

Jesus: "Erin, venha para cima." 

Eu vim até a base de uma escada. Eu olhei em volta e lá, atrás de mim,                 

estava um lindo caminho. Enquanto o caminho era um pouco rochoso e            

descuidado, eu sabia que seria capaz de andar nele. Como eu           

simplesmente não sabia para onde ir, decidi ficar ali parado. 

Eu: “Senhor, ainda não estou pronto para subir a escada para casa. Existe             

algum outro lugar que eu possa ir? Talvez haja outro desvio na minha             

corrida? Deve haver como eu ... ” 

Só então, eu vi Uriel se aproximando de mim. Ele estava sorrindo para             

mim. 

Uriel: “É bom ver você, senhorita Erin.” 

Eu: sorrindo de volta. "É bom ver você, Sr. Uriel ... ou devo dizer, 'Angel               

Uriel'?" 

Uriel: Rindo. "Uriel está bem." 

Eu: "Então, Uriel, o que vem a seguir? No meu sonho, eu tinha cabelos              

muito brancos. Por que eu tenho esse cabelo branco? ” 

Uriel:“ É a hora da mudança. Você foi preparado para estes tempos. Você             

tem cabelos brancos para distinguir você por sua sabedoria com a idade.            
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Você parecia jovem e velho ao mesmo tempo. Em comparação, seus filhos            

não tinham cabelos brancos e pareciam jovens. Não se preocupe com isso,            

pois tudo isso fará sentido mais tarde. ” 

Eu:“ O que vai acontecer? O que vem a seguir? ” 

Uriel:“ Oh Erin, você esperou tanto tempo, por que não deixar Deus ser             

Deus? Quando o Senhor andou na Terra, Ele também aterrorizou os           

ímpios, embora não fizesse nada de errado. Ele veio para libertar os que             

estavam cativos e curar os enfermos e os coxos. Enquanto Ele fez muito             

mais que isso, Ele foi odiado sem motivo. Isso é algo que você também              

conhece. 

“Erin, você foi odiado por nenhuma razão por toda a sua vida. Entretanto,             

isto não mudará depois que você for curado, pois você será odiado ainda             

mais porque os tempos de milagres, sinais e maravilhas estão sobre você.            

Sua própria presença marca um tempo de julgamento em breve para os            

poderes das trevas e do mal. 

“Como uma panela fervente de água, o mal foi despertado antes disso.            

Você precisará se ajustar ao ruído e aos gritos de confissões. Você será             

fortalecido para curar os enfermos e levar esperança aos perdidos. ” 

Eu:“ Quantos de nós haverá? ” 

Uriel:“ Muitos, e em ondas! Isto consistirá naqueles que Deus chamou e            

preparou e aqueles que testificarão como recipientes para os milagres de           

Deus. ” 

Eu:“ Quando isto acontecerá? ” 

Uriel: Rindo como eu tentei obter tempo antes dele. "Oh Erin, você não             

pode me desgastar." Ele sorriu e continuou. “Eu não sei, mas sei que isso              

será em breve. Você pode ver a punição das terras, as tragédias por             

tempestades, raios, terremotos, inundações e incêndios. Pontes foram        

dilaceradas e terras divididas. 

“Nenhum país do mundo está escapando da punição de Deus agora. Este é             

o tempo do castigo dos corações. Embora pareça que os ímpios estão            

prevalecendo em desencorajar aqueles a quem Deus elegeu, não acredite          

nisto, pois Deus é mais poderoso. Esta é uma guerra mundial, Erin, e             

apenas o começo. 

“Os gafanhotos estão se despindo durante as invasões. Enquanto eles          

assumem suas posições, seus postos, logo virão a invasão em massa. Não            

se preocupe, Erin, como Deus tem algo ainda maior planejado para           

aqueles que O amam com todos os seus corações. Você está se            

preparando? ” 

Eu:“ Não sei como me preparar para o despreparável. Dito isto,           

recentemente determinei que estou fazendo um tipo de 'dieta forçada'          

agora. Talvez seja um oitavo tipo de jejum para acompanhar os sete            
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jejuns bíblicos. Eu digo 'dieta forçada' quando fico extremamente enjoada          

quando eu saio dela e começo a vomitar logo depois. 

“Agora, estou comendo apenas pão branco, mel, bolachas brancas         

salgadas e purê de batatas com sal e manteiga. Estou bebendo apenas            

água e um pouco de caldo de galinha. Eu estou chamando de 'The Brides              

Fast'. Essa dieta de alguma forma parece sobrenatural para mim. ” 

Uriel:“ Então permaneça nisso até que Deus lhe instrua o contrário. Isso é             

sabedoria. Você se sente fortalecido ou fraco e cansado com essa dieta? ” 

Eu:“ Fortalecido! É muito fácil de seguir. ” 

Uriel:“ O pão está enchendo e a água é refrescante. ” 

Eu:“ Jesus é o pão da vida e Ele é a água curadora que refresca. Eu não                 

tenho certeza sobre onde o mel se encaixa. ” 

Uriel:“ Deus é intencional, Erin. Ele não é aleatório. Agora, regozije-se,           

comemore… ”Ele sorriu para mim. “… E comer bolo.” 

Eu: “Ei, isso é o que o Senhor me disse há poucos dias.” 

Uriel: “É o dia comemorativo do seu filho. Coma e alegre-se, você e sua              

família. Alegrem-se, Erin, pois Deus logo o abençoará. Ele sorriu. 

Sonhe ... 

Logo depois que isso terminou, senti em meu coração que algumas           

Escrituras pareciam de alguma forma relacionar-se com tudo isso ... 

● Isaías 7:15: 'Manteiga e mel comerá, para que ele saiba rejeitar o            

mal e escolha o bem. Chegou a hora de rejeitar o mal e escolher o               

bem! 

● Levítico 2:13: aliança de sal. 

● Mateus 5:13: Jesus é 'o Sal da Terra'. 

● Embora eu não tenha encontrado a Escritura específica, creio que a           

Bíblia fala de batatas em algum lugar ... algo como ... 'Frutos do             

solo, cultivados na escuridão, ricos em minerais' ... ou talvez algo           

similar? Vou deixar isso como lição de casa. 

● Juízes 6: 19-20: Caldo, Gideão. 

● João 6: 32-35,50-71, Mateus 4: 4, Mateus 26:26, Eclesiastes 9: 7,           

11: 1: Fala do pão. 

● Levítico 26:26 (mesmos números de Mateus acima): Dez mulheres,         

correlação com a Noiva, uau! 

● Mateus 25:10: Parábola das damas de honra 

● Creio que também há uma escritura em um bolo. Uma receita antiga            

pode até ser incluída nisso. Mais uma vez, não tenho 100% de            

certeza. Vou deixar isso como mais uma lição de casa. 
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