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(Anteriormente conhecida como Profética 47)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, outra semana, outro mês e outro ano . Com base nas circunstâncias
do fim dos tempos, talvez eu possa, algum dia, ser grato por ter me concedido mais uma hora,
minuto ou mesmo segundo.

Obrigado por meus filhos e família e por meus queridos amigos. Deus, quando ouço as
notícias, fico maravilhado com a proximidade da hora, pois tantas profecias estão sendo
iluminadas exatamente nos tempos em que estamos.

Como estes dias parecem contar regressivamente para o seu retorno iminente, vejo um
aumento em seus milagres e exibições sobrenaturais e até mesmo meus sonhos estão se
tornando mais e mais vívidos.

Nesta temporada, Você me mostrou quando a guerra espiritual está por perto, dando-me certos
cheiros. Por exemplo, vou sentir o cheiro de poeira e fumaça de cigarro ou até mesmo de
pólvora. Visto que ninguém perto de nós fuma nem tenho poeira ao nosso redor, sei que este é
um sinal para orar imediatamente.

Após a oração e adoração, os cheiros se transformam em uma fragrância de vários tipos. Às
vezes vou até cheirar alguma combinação de rosas, lilases, jasmim, canela ou noz-moscada.
Outras vezes, sentirei o cheiro de fumaça de lenha ou churrasco quando sei que não deveria
haver nenhum.

Às vezes, terei uma fragrância do meu passado que desencadeia um antigo evento alegre ou
tempo de paz. Independentemente disso, e cada vez que sinto esses odores, agora sei que
eles devem ser liberados quando há luta no reino espiritual.

Meu 'medidor de tempo de cheiro' parece detectar um padrão no qual notei que as fragrâncias
dos anjos e da vitória têm um cheiro muito maior de uma forma agradável e duram muito mais
tempo do que os 'cheiros' do inimigo. Obrigado, Pai, por trabalhar com todos os nossos
sentidos para comunicar Seus planos de vitória sobre o inimigo.
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Senhor, obrigado mais uma vez por entregar meus filhos em segurança para casa. Pai, eu te
amo muito e não tenho palavras para dizer adequadamente, então deixe minhas ações
revelarem meu amor.

Jesus: “Erin, sobe.”

Encontrei-me caminhando em um cume distante com vista para o belo vale de Deus. Sei disso
porque olhei para a outra crista e vi o banco à distância. Eu estava mais ou menos ao sul ou ao
norte e oeste da outra área.

Eu não sabia se o sol estava se pondo ou nascendo, então esperei um momento para ver se
eu sabia, mas ainda não consegui. No entanto, não parecia ser de manhã, com base nas
condições que vi no vale abaixo.

Decidi me sentar em uma grande pedra ao lado de uma pequena pedra com um buraco.
Enquanto eu olhava para a pedra menor 'furada' por alguns segundos, de repente fiquei com
sede.

Eu: Sorrindo. "Hmm, com certeza seria bom se água saísse desta rocha."

Olhei para a pedra e esperei, mas nada aconteceu.

Eu: Sorrindo, mas falando mais alto. “Hmm, isto claramente se parece com uma rocha na qual
a água para beber deveria sair. Senhor, estou com sede. Posso tirar um pouco de água desta
rocha? ”

Nada aconteceu, então eu ri e saí da pedra em que estava sentado e fui até a pedra menor
com o buraco. Decidi olhar para o buraco e ordenar que a água se soltasse e jorrasse em
Nome de Jesus.

Ok, eu obviamente não pensei sobre isso quando a água explodiu em meu rosto. Eu ri
enquanto bebia a água e era fresca, refrescante e pura.

Virei-me e limpei a água do rosto com meu vestido e percebi que essa era mais uma lição de
fé. Eu me arrastei de volta para a pedra maior e olhei para o vale pacífico. Então percebi que o
sol havia se aproximado do horizonte.

Eu: “Oh, é pôr do sol.”

Eu estava a noroeste da minha localização anterior e vi o vale de uma perspectiva diferente
aqui. Ver a beleza do vale de Deus desta posição me deu uma perspectiva mais completa, pois
havia diferentes dimensões dele deste ângulo.

Eu podia ver o Rio da Vida claramente, pois agora estava quase diretamente sobre ele. As
belas gemas coloridas refletiam tamanha plenitude de cor que parecia que eu estava olhando
diretamente para um baú de tesouro.
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À distância e a sudoeste do Rio da Vida, pude ver enormes colinas de vinhedos. Eu podia ver
as uvas multicoloridas refletindo o sol poente e elas eram impressionantes e diferentes de tudo
na Terra.

Eu olhei para baixo e para a minha esquerda e vi ovelhas pastando nos prados. Essas ovelhas
não pareciam nem um pouco preocupadas ou apressadas e pastavam em seu próprio ritmo. Eu
procurei pelo Senhor. Uriel veio até mim e fiquei feliz em vê-lo. Ele sorriu e não parecia
preocupado que eu estivesse demorando aqui para olhar o vale.

Uriel: Apontando para o sol poente. "Ele não está aqui. Já é tarde. Erin, Deus pede sua
presença. ”

Eu: “Uriel, há algo errado agora, pois estou lutando para realizar tarefas diárias simples, pois
estou com muita dor. No mês passado, tive problemas de sono e de concentração. Estou fora
do favor de Deus? ”

Uriel: “Você não está fora do favor de Deus. Você experimenta essas coisas porque é incapaz
de ver além do véu daquilo que é visível. ”

Eu: “Por que não consigo ver além do véu?”

Uriel: “Maior é Aquele que está em você do que aquele que está no mundo, então não tenha
medo. No entanto, Erin, há uma fenda em sua armadura, uma culatra em sua parede celestial e
uma porta de acesso livre. ”

Eu: “Oh não, e agora?”

Uriel: “Essas coisas são comuns ao homem e facilmente confundidas como inofensivas e há
uma raiz. Você tem um inimigo e inimigos, então agora é a hora de se consagrar, seus filhos e
sua casa. ”

Eu: “Mas a minha casa serve ao Senhor, Jesus.”

Uriel: “Sim, é verdade, mas avalie o que o perturba. Corte tudo o que está contaminando seu
corpo, o Templo do Espírito Santo ou a própria casa que você dedicou a Deus para os Seus
propósitos. Limpe o que é oferecido a Deus para que Ele se agrade. ”

Eu: “Estou frustrado porque acabei de remover toda a desordem. Eu finalmente fiz isso há
alguns meses. Como isso aconteceu?"

Uriel: “Você não está sendo condenado, pois isso está seguindo as temporadas de presentes
de estrangeiros e estes foram trazidos para sua casa. Tudo o que você precisa fazer é
removê-los, arrepender-se e rededicar sua casa, e então se santificar. ”

Eu: “Por que o Espírito Santo não revelou esses itens?”
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Fiz uma pausa enquanto me lembrava de certas coisas. Pensei então em meus filhos e que
não revi o que eles receberam da família e dos amigos. Enquanto falava, percebi que o Espírito
Santo realmente me mostrou essas coisas e fiquei perturbado.

Eu: “Me perdoe. É melhor eu limpar as coisas de novo. ”

Uriel: “Isso é sabedoria, mas não tenha medo, pois você entrou no Reino de Deus com
problemas e dúvidas. Dê uma olhada em sua casa e remova o que parece contrário à graça e
vontade de Deus em sua vida.

“Erin, arrependa-se e remova os espíritos imundos e consagre sua casa. Então ofereça o que é
santo e agradável ao Senhor e isso O agradará muito. ”

Eu: “Por favor, me perdoe.”

Uriel: “Lembre-se de que sou apenas um mensageiro e que não ofereço a salvação por meu
intermédio, pois esta é somente do Senhor. Você não deve se desculpar com os anjos ou
agradecê-los, pois somos enviados por Deus e O servimos somente às Suas ordens. Você, por
meio de suas ações, pode restaurar a paz e remover visitantes indesejados. ”

Eu: “Então, antes de ir diante de Deus nosso Pai, gostaria de caçar esses artefatos imundos e
removê-los. Em seguida, prenderei quaisquer espíritos ligados a eles como profanos e limparei
nossa casa novamente. Eu quero ser mais como você, Uriel, já que você se colocou como um
anjo à parte do mundo para Deus e Seu serviço. ”

Uriel: "Estou separado do mundo e sirvo a Deus diretamente por Seu desígnio, mas você tem a
escolha de servir ao homem ou a Deus. Você é nomeado e faz parte de uma classe seleta de
pessoas, mas deve concordar com os termos e condições de Seu contrato.

"Você foi chamada e oferecida para fazer parte desta classe, mas você tem a liberdade de
participar dela. Isso significa total conformidade com as condições de sua chamada até a
morte.

" Erin, você se inscreveu em esta classe pela graça de Deus como oferecida por Jesus. Você
entrou na corrida como a Noiva e você está correndo a corrida pelo 'prêmio'. ”

Outro anjo se juntou a Uriel e presenteou Uriel com um longo pergaminho que parecia um
contrato legal.

Eu: "Eu entendo agora. Você está colocando isso em termos de aliança, já que uma aliança é
um contrato. Deus me chamou para um propósito especial desde o início. É meu trabalho
deixar o mundo e seus caminhos perversos e aceitar a oferta de Deus para a salvação eterna.

"Eu aceitei Jesus em meu coração e me tornei uma Noiva de Cristo e um corredor na corrida. A
Vontade de Deus é minha santificação ao ouvir Sua voz e entrar em Sua presença como Sua
Noiva.
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“Quando me entrego para Seus propósitos, Sua Vontade, me consagro dando todo meu ser a
Ele pela entrega. Eu me entrego tudo a Ele e me ofereço totalmente e não saia e faça minhas
próprias coisas separadamente, portanto, executando minha própria corrida em uma pista
separada, fora da vontade dele.

“Depois de sermos aceitos em sua corrida, tomamos as medidas necessárias para garantir que
estejamos preparados para uma boa corrida com Deus como nossa cabeça e santificado pelo
sangue de Jesus. Tomamos as medidas necessárias para nos prepararmos, o que significa que
removo o que é profano, mundano e doentio e o coloco de lado.

“Ao remover esses jugos de aflição e deixá-los cair, posso então correr livre e leve. Agora, esta
deve ser a parte em que estou me entregando totalmente à Vontade de Deus em Sua raça, por
meio da qual devo confiar apenas e totalmente Nele para me conduzir ao Lar.

“Este desvio adicional foi apresentado a mim como uma bifurcação na estrada onde eu tinha
duas opções. Eu poderia terminar completamente e ainda honrar a Deus ou poderia entrar em
um relacionamento mais profundo com Ele ainda. Agora tomei o desvio, mas vejo que
estraguei meu curso. "

Eu estava preocupado e deprimido, pois pensava que tinha tomado uma má decisão.

Uriel:" Não, foram mostradas a você as respostas para os problemas que você procura e
alguns nunca pergunte. Porque você concordou com os termos de Deus em Sua Palavra, você
deve seguir Seus requisitos.

"Como em Hebreus 10, 1 Pedro 1: 3-6 e 1 Tessalonicenses 4: 3, vocês são designados. Vocês
são responsáveis   por como você escolhe correr ou andar. O desejo de Deus é que você corra
com Ele e esteja física e mentalmente apto. ”

Eu: “Mas, a menos que Ele me cure, como posso ficar fisicamente apto?”

Uriel: Apontando para algum script no contrato. "Erin, você se apresenta a Deus como você é e
o melhor que pode ser. Se houver algum pecado, deixe-o de lado, remova-o e se arrependa.

" Você tem dor e limitações, mas isso não é o que Deus requer para que você seja perfeito
mental e fisicamente. Agora, devo acrescentar que você remova qualquer coisa que mantenha
contra Deus. ”

Eu: “Eu amo nosso Pai Celestial e amo Jesus, então o que posso estar segurando contra
Deus?”

Só então eu fiz o download dos dez anos de diários que mantive. Esses diários são escritos de
longos sofrimentos e apelos agonizantes a Deus por ajuda.

Eu: "Uriel, estes são diários que rastreiam o quão longe eu vim em minha jornada, mas são
realmente escritos de uma mentalidade cristã imatura, já que eu estava enfrentando luta após
luta.
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"Agora percebo que a maior parte era reclamação ou reclamação, mas não sinto o mesmo
agora. Deus se revelou de maneiras que eu pensei que eram apenas possível para outras
pessoas santas, mas não para mim. ”

Uriel: “Erin, se você se sentasse com Deus e falasse sobre seus sentimentos desses diários a
Deus, como Ele ou você se sentiria?”

Eu: Enquanto pensava um pouco, comecei a chorar: "Eu estava no meu limite, pois o que havia
acontecido conosco havia acontecido. Eu vim a Ele em Espírito e em verdade e não me
contive."

Uriel: "Sim, mas não em todos esses escritos. Erin, releia alguns de seus diários anteriores e
veja se você está falando sobre Deus que te chama de amigo."

Fui olhar alguns dos meus antigos diários e rapidamente vi exatamente a que ele estava se
referindo. Havia cartas errantes tentando dizer a mesma coisa repetidamente para evocar um
bom resultado de Deus. Voltei para falar com Uriel sobre o que eu tinha encontrado.

Eu: "Oh, Uriel, não gostei do que vi porque claramente não estava ouvindo o Senhor há dez ou
onze anos.

Uriel: Sorrindo." Às vezes você sim, só que não gostou do que estava sendo dito a você, pois
isso exigia sacrifício. Eventualmente, você correu atrás de Deus até que Ele o pegasse. Se
houver algo impróprio para uma Noiva amorosa, então é melhor removê-lo para não ferir o
coração do seu Noivo, entendeu? "

"Você agora se apresentou a Deus para sua inspeção (Salmo 139: 23-24). Você santifica a si
mesmo, sua família e seus filhos, encontrando itens que ofendem ao Senhor (Josué 7:21).
Remova e destrua os itens que o contaminam e sua casa (Tiago 4:17).

"Leve isso a sério e seja sábio e não se pense mais alto do que você, para não cair. Remova o
inimigo e quebre seus laços, em Nome de Jesus. Repita isso para cada ofensa ou item .
Consagre a sua vida e propriedade para a glória de Deus. Unja a si mesmo e à sua casa com
óleo. ”

Eu: "Neste ponto, eu deveria saber melhor, pois parece que tenho que fazer isso todos os anos
e às vezes a cada seis meses. Por que eu seria tão tolo?"

Uriel: "Erin, isso é comum ao homem, então não fique perturbado e preocupado com onde você
está. Apenas aja imediatamente, fechando rapidamente as portas abertas, removendo as
calças e continue seu curso e a corrida que Deus tem para você.

" Olhe para o Prática judaica de remover o fermento. Durante a busca e destruição do
fermento, dez pedaços de pão são escondidos na casa e revistados. Os dez pedaços são uma
lembrança das dez pragas. Quando todos são encontrados, são removidos de casa, destruída,
e então a casa fica limpa. ”
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Eu, então, fez uma pausa por alguns dias, a fim de orar e procurar o nosso problema. Alguns
eu estava ciente e foi revelado, mas alguns foram escondidos à vista e alguns eu não tinha
idéia estavam em nossa casa.

Nós recolhiam o itens e destruiu todos eles. Nós removido, arrependeu-se, rompeu os laços
legais e direitos desses espíritos imundos e depois abençoou nossa casa. Fiquei espantado
com os meus adolescentes como eles desistiram coisas e tudo o que posso dizer é que isto era
Deus.

I estava em choque e pasmo com isso, pois era realmente um milagre. Infelizmente, descobri
novos itens recém-introduzidos nos últimos trinta dias para meus filhos que eram a causa raiz
dos problemas. Depois de limpar a casa novamente, voltei para o sonho e Uriel.

Eu: "Ok, Uriel, rezo para ter removido todos os itens ofensivos. Sinto-me mais leve e posso
dormir melhor. Meus filhos têm um sono melhor e sinto que a atmosfera mudou para melhor.
Por que eu estava capaz de ouvir claramente às vezes no último mês, mas nem sempre? ”

Uriel: "Você recebeu clareza sobre o que Deus queria e seu ministério e escrita eram Dele e
protegidos. Considere isso como sinais de rádio em que às vezes a recepção é perfeita e
outras vezes é levemente estática.

" Outras vezes você não consegue entender o que você é ouvindo tudo, pois não há estação. O
Espírito Santo é o seu transmissor para Deus e, se você eliminar a má interferência, poderá
ouvir claramente.

"Você sentiu os efeitos desses itens impuros porque o que estava ligado a eles estava
chegando de ondas de rádio ruins governadas pelo príncipe desta região versus o Criador do
Universo. Você recebeu os sinais de um canal diferente e isso o perturbou muito.

"Você agiu rapidamente e agora isso acabou. Agora, este é um presente dado como água
refrescante para um corredor de corrida com sede, então se anime. Agora, unja sua casa como
você é amado e não se preocupe ou tenha medo.

“Agora, Deus pede a sua presença, então termine de fazer isso e volte. Apresente-se a Deus
como você vai deliciar. m com a sua oferta. ”

Sonhe ...

Pedi a cada criança que fosse para seus quartos novamente para uma limpeza espiritual ainda
mais completa. Anotamos todos os itens que haviam removido. Pedi que orassem para que o
Espírito Santo revelasse quaisquer outros itens que considerassem um obstáculo para seu dia
a dia. caminhar. Pedi que eles pedissem perdão a Deus por qualquer ofensa que acreditavam
ter cometido.

Fiz a mesma coisa no meu quarto. Removemos todos os itens finais e, em seguida, pegamos o
óleo de unção e selamos todos os pontos de entrada onde o inimigo poderia entrar. Isso incluía
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todas as portas, janelas, encanamentos, aberturas, lareira, computadores, telefones e internet
e assim por diante

Então abençoamos nosso carro e qualquer outro meio de transporte, assim como nossos
animais de estimação. , acima de suas camas, de sua tecnologia e de suas cabeças. Levamos
cerca de duas horas do nosso tempo para limpar a frente de batalha e oferecer as coisas de
volta a Deus.

Depois de dar esses passos finais, consegui dormir profundamente e com mais conforto . Meu
filho, que desistiu do mos t surpreendente fonte de seu problema, me abraçou e disse que me
amava. Pela primeira vez em muito tempo, senti que era por amor total e não como resultado
de manipulação ou rebelião raivosa.

Cada criança parecia feliz, mas há uma nota de interesse. Depois que meu filho mais velho
removeu um jogo que havia adquirido recentemente, tivemos um encontro sobre ele e eu senti
"algo" sair do canto de seu quarto. Quando me virei para sair, perguntei se havia mais alguma
coisa, pois senti o Espírito Santo me impedir.

Ele respondeu: 'Apenas este, mas já o tenho há algum tempo.' Eu o fiz me mostrar e o jogo
parecia ser 'bom' lutando contra o demoníaco, mas notei que cada tela tinha um pentagrama
nela.

Eu disse a ele que não havia necessidade de o jogo continuar a exibi-lo, a menos que
houvesse algum outro motivo. Estava sendo implantado no cérebro do usuário como o "símbolo
vá para". Discutimos e eu disse a ele que queria que isso fosse embora, mas primeiro eu tinha
que correr para cima.

Orei para que Deus me mostrasse imediatamente o que estava vindo contra nós e
instantaneamente uma planta de casa se moveu para um canto como se algo estivesse dentro
dela. A planta estava logo acima de seu computador do porão.

Desci as escadas correndo e contei ao meu filho o que aconteceu. Depois de ouvir isso e sem
hesitar, ele deletou o jogo. Oramos e nos arrependemos, renunciamos ao espírito, abrimos a
janela e o expulsamos, quebrando assim o laço ou fortaleza anexada.

Ao subir as escadas, concordamos que tínhamos sentido imediatamente o peso saindo da
área. Em seguida, fizemos uma varredura completa em qualquer outra coisa assim, assim
como em qualquer música.

Eu até senti um chamado para também ungir os espelhos de nossa casa. Ao longo dos anos,
descobri que os espelhos foram usados   como arma pelo ferreiro contra mim. Eu me julgo
severamente em um espelho e não é piedoso fazer isso, pois somos chamados por Jesus para,
acima de todos os outros mandamentos, amar a Deus com todo o nosso coração, alma e
mente.

O segundo mandamento também se encaixa nisso, pois devemos amar nosso próximo como
amamos a nós mesmos. Bem, aqui está um problema. Se não estou feliz com a forma como
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me vejo através do espelho, como estou com os outros? Eu me amaldiçoo? Bem, às vezes, eu
faço.

Portanto, ungi os espelhos para que cada um de nós se visse como o próprio Deus nos vê com
amor. Eu senti que esta era uma maldição geracional colocada sobre as mulheres da minha
família de gerações anteriores e que era importante derrubar essa fortaleza demoníaca da
vergonha.

Agora me sentia contente e pronto para continuar com meus sonhos. Agora que tudo isso foi
concluído, eu senti que estava pronto para voltar com confiança para 'visitar os lugares
celestiais' novamente. Sorri enquanto orava para que o Senhor achasse tudo isso agradável a
Ele também.
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