
Sonho 188 - Uriel, Guerra Espiritual e os Tapetes
Recebidos no Domingo, 10 de Janeiro de 2016

(Anteriormente conhecido como Profético 48)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia e por uma limpeza tão gloriosa de nossa casa. Obrigado por enviar
Uriel para me ajudar em nossas tarefas.

As crianças foram atacadas na escola ontem. Como faço para impedir o que vem contra eles
fora de nossa casa e por meio da tecnologia? Por favor, Pai, envie anjos a respeito deles para
protegê-los contra qualquer problema. Agradeço antecipadamente pelo discernimento sobre
esses ataques para que eu possa orar contra isso.

Pai, por que a vida aqui é tão difícil? Parece que a norma do mundo é operar no negativo dos
Frutos do Espírito. Aprendi a tentar manter o foco em coisas adoráveis   quando há tanta
escuridão.

Pai, agradeço o Seu amor sem fim. Você é fiel, verdadeiro, reto e generoso para sempre, não
importa o que aconteça para Seus filhos e estou honrado por ser enxertado em Seu rebanho.

Apresento a mim mesmo e minha família, toda a nossa casa e seus conteúdos, nosso
ministério e igreja cibernética a Ti em Espírito e em verdade. Eu oro para que você esteja
satisfeito com nossa oferta de amor a você.

Jesus: “Erin, sobe.”

Antes de poder entrar em meu sonho, fui rapidamente interrompido por um telefonema e não
pude continuar a escrever. Senti então que precisava fazer mais, então gritei bem alto em
minha linguagem de oração. Pareciam gritos de batalha para um grande exército.

O Espírito Santo em mim novamente sabia exatamente o que orar. Continuei com minha rotina
de dirigir até a cidade para pegar as crianças na escola, voltar para casa, preparar o jantar e
assim por diante. Quando estávamos nos preparando para dormir, meu filho mais velho subiu
correndo as escadas do porão, gritando: 'Mãe, estamos tendo uma enchente!'

Isso rapidamente disparou sinos de alerta de que ainda estávamos sob ataque. Fomos para o
porão e todos nós passamos algumas horas enxugando alguns centímetros de água na bomba
e na sala de aquecimento.

Quando estava no porão, orei no Espírito, pois sabia que devia ter perdido algo vital. Eu então
orei sobre nosso aquecimento, ventilação, encanamento, sub-bomba e elétrica.
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Depois de limpar tudo e orar pela área, não senti que nada havia sido resolvido e de alguma
forma sabia que algo ainda estava errado. Fiquei frustrado porque não conseguia identificar o
que era. Perguntei a meus filhos se havia mais alguma coisa a que eles estavam se agarrando
e que precisava ser removida e nenhum deles conseguiu pensar em nada.

Tínhamos identificado que a fonte da inundação era a bomba d'água, pois o tampão explodiu.
Estimei que isso deve ter acontecido algumas horas antes, quando eu estava guerreando em
voz alta no Espírito pelo lar.

Liguei para o encanador para estar em sua lista de manhã para sair e consertar a tomada e,
em seguida, fomos para a cama. No entanto, tive dificuldade para dormir, então me levantei e
verifiquei o porão. Embora ainda houvesse vazamento, não estava tão ruim e coloquei um
balde de plástico de cinco galões sob a fonte do vazamento, para garantir.

Senti fortemente que ainda havia algo errado nesta sala. Voltei para a cama por volta das 2h da
manhã e acordei repentinamente às 4h44 de um sonho. Não vou entrar em todos os detalhes
de como, mas algo veio a mim que me ajuda a descobrir o problema.

Desenho da despensa em resposta abaixo ...

Neste verão, tínhamos ratos na garagem e eu tinha movido qualquer coisa com fibra ou tecido
para a área de armazenamento sob as escadas, pois sentimos que a garagem não era um bom
local para roupas, tapetes e tecidos mesmo embora estivesse seco.

Quando eu estava andando pelo porão novamente orando e ungindo a área com óleo, meus
olhos encontraram alguns tapetes tufenkianos muito caros que eu tinha enrolado em plástico
desde nossa mudança.

Os tapetes eram da minha época anterior de riqueza material e eram vendidos por uma grande
quantia de dinheiro. Estranhamente, tentei vendê-los várias vezes e até tentei doá-los, mas
nunca consegui. Como resultado, eles simplesmente permaneceram comigo.

Agora, aqui está o pano de fundo sobre esses tapetes. O maior tapete fica a 2,5 por 3 metros
de um vilarejo no Oriente Médio. Ele é feito de lã em um belo estilo artesanal com uma borda
com motivos de milho. O estilo do tapete era William Morris e era em tons de ouro e verde rico.

Eu tinha o tapete em minha loja no local original em 1996. A propósito, meu ex-parceiro de
negócios e eu tivemos um grande rompimento com o negócio e nos separamos durante esse
tempo. Eu era um novo cristão na época e agora estava em um jugo desigual com meu
parceiro de negócios.

Mais tarde, acabei comprando sua parte do negócio. Pouco depois, tive um problema com meu
senhorio, então me mudei para um local melhor. Reformulei a nova loja e ao mudar de local em
1997 não tinha espaço para este tapete.
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Como eu não tinha clientes para ele na época, mudei-o para minha casa e lá ele permaneceu e
descansou até que nos mudamos para o centro de Oregon em 2003. Este tapete era uma parte
central de nossa casa em Portland e meus filhos aprenderam a engatinhar e andar no tapete. O
tapete estava em todas as nossas fotos de família na sala de estar.

Curiosamente, quando o tapete saiu do meu negócio, o negócio prosperou, mas quando o
tapete entrou em nossa casa, nossa vida doméstica sofreu. Certamente, não posso culpar
todas as coisas erradas espiritualmente no tapete, nem você deveria, pois esse não era o
verdadeiro problema.

No entanto, esse tapete era parte de um problema maior. O tapete era uma porta de entrada
como um amplificador ou subwoofer para um sistema de som e aumentava a porta aberta para
atividades pecaminosas.

O tapete mais tarde foi guardado por alguns anos e agora me lembro que apenas os itens ao
redor do tapete ficaram danificados ou infestados de ratos. Como este tapete estava guardado
há muito tempo, foi apenas recentemente que o transferi para o porão como resultado de nossa
'fuga para as árvores'.

O segundo desses dois tapetes também tem um histórico interessante. O segundo tapete era
de uma cliente que morreu repentinamente de câncer de pulmão em 1997 e seu marido não
queria mais o tapete que ela comprou de mim quando trabalhamos em sua casa maior.

Minha cliente comprou o tapete tufenkian de seda e lã de mim em 1997. No entanto, sem
nenhuma razão dada, seu marido simplesmente me devolveu este tapete após sua morte. Foi
apenas seis meses após a morte dela e ele me disse que não queria nem mesmo que eu o
entregasse para ele, nem mesmo dinheiro para isso.

Mesmo na época, isso parecia estranho para mim, já que o tapete de 1,5 m por 1,5 m era uma
peça de assinatura que valia uma quantidade material. Não pensei em perguntar a ele se meu
cliente e sua esposa haviam desabado no tapete antes da chegada da ambulância ou algo
parecido, mas agora acho que deve haver mais nesta história.

Curiosamente, este tapete logo se tornou ligado à minha filha, como tinha estado em seu
quarto. Enquanto este tapete estava em seu quarto, lembro-me agora que muitas vezes ela
não dormia profundamente.

Em algumas ocasiões, ela até entrava no meu quarto e dizia: 'Mamãe, não consigo dormir'.
Meio adormecido, às vezes eu a levava para dormir ao meu lado.

Tal como aconteceu com o primeiro tapete, este tapete também foi armazenado várias vezes.
Quando morávamos no deserto, os dois tapetes eram guardados em plástico na garagem.

Obrigado, Senhor, por me dar um sonho muito perturbador sobre tudo isso na noite passada.
Ele me mostrou que havia dois denominadores comuns para esses tapetes de natureza
pessoal que não eram bons. Na realidade, esses tapetes estiveram "escondidos à vista de
todos" por todos esses anos.
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Depois desse sonho, e naquela mesma manhã, removemos os tapetes da propriedade e os
jogamos na neve para remoção posterior. Isso não foi difícil de fazer, pois eu não estava
apegado a esses tapetes, apenas os mantinha por perto devido ao seu valor material terrestre.

Quando os jogamos para fora de nossa propriedade, os tapetes desceram uma encosta
nevada em nossa direção, como se tentassem voltar para nossa propriedade. Rimos e todos
nós rapidamente percebemos que os tapetes queriam ficar conosco. Em seguida, orei e pedi à
família que me ajudasse a levar os dois tapetes para o lixão.

Quando fomos para o lixão, mergulhadores de lixo estavam lá no aterro e imediatamente se
tornaram atraídos pelos dois tapetes obviamente valiosos. Dei um aviso firme aos três
caçadores de lixo que eram uma mulher e dois homens:

Eu: “Sei que parece estranho, mas devo avisar que esses tapetes são amaldiçoados. Se eles
não fossem amaldiçoados, eu os teria vendido ou doado. Eu preciso que você preste atenção
ao meu aviso antes de decidir aceitá-los. "

Homem 1: Rindo, mas não desrespeitosamente. "Por que, alguém morreu com eles?"

Eu: “Não acredito, mas as pessoas, incluindo meus filhos, ficaram magoadas com eles. Você
deve compreender a seriedade do que estará assumindo. Se eu pudesse, eu mesmo os teria
queimado. Eu os trouxe aqui para que fossem enterrados. ”

Eu poderia dizer que um homem ouviu e não estava mais interessado nesses tapetes
amaldiçoados, mas o outro homem e mulher continuaram a examiná-los.

Homem 2: “É como uma caça ao tesouro aqui todos os dias.”

Eu sabia que o Senhor queria que eu levasse esses tapetes para o aterro, então não me senti
culpado por fazer isso. No entanto, eu também poderia dizer que o Espírito Santo queria que
eu compartilhasse tudo isso com eles como um aviso antes de pegarem esses tapetes.

Por curiosidade, olhei para trás no espelho retrovisor e vi que essas pessoas haviam decidido
resgatar os tapetes. Parei, primeiro me arrependi, depois orei e amarrei os espíritos presos a
esses tapetes.

Enquanto dirigia para casa, fiquei chateado comigo mesmo por não ter percebido que coisas
tão óbvias como esses tapetes deveriam ser removidas. Quando voltei para casa sem os
tapetes, mais uma vez me arrependi, renunciei, rompi os laços que nos uniam a todos e
abençoei nosso lar. Sim, eu também fiz isso com meu carro, pois era usado para transportar
esses tapetes.

Quando voltei para casa, fiquei surpreso ao descobrir que nosso porão agora estava
completamente seco. Não apenas isso, mas o plugue até mesmo se "reconectou" à bomba.
Fiquei surpreso e muito grato por ter evitado as despesas do encanador.
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Liguei rapidamente para o encanador para cancelar. O encanador pareceu surpreso com meu
chamado para cancelar, mas guardei os detalhes 'sagrados' e 'não tão sagrados' para mim
mesma quando senti em meu Espírito que deixaria minhas palavras serem poucas.

Agora, quero levar você de volta ao meu sonho que me acordou às 4:44 da manhã de
sexta-feira, 8 de janeiro de 2016. Esse sonho era com uma enorme jibóia ou píton amarela,
mas não sabia dizer qual.

Esta cobra tinha se misturado com o tapete de 2,5 por 3 metros, o primeiro tapete, e estava
enrolada nele. No entanto, a cobra estava livre para se mover pelo porão e foi enrolada no
aquecimento, encanamento, ralos e respiradouros.

Ele era capaz de entrar e sair dos quartos dos meninos, mas ainda não havia subido as
escadas. Curiosamente, ao retirar esses itens, não só nosso encanamento foi consertado, mas
também nossa internet, telefones e sistema de encanamento tiveram melhor fluxo e pressão.
Obrigado pai.

Comunhão no domingo, 10 de janeiro de 2016

Querido Pai,

obrigado por mais um dia, por tudo o que me deste e por seu amor e graça divina.

“Oh, querido Pai, que estás no Céu, santificado seja o Teu Nome. Venha o Teu Reino, seja feita
a Tua vontade, assim na Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa
nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Pois Teu é o Reino, o poder e a glória para todo o sempre. Um homem."
Mateus 6: 9-13.

Pai, Sua sabedoria é gloriosa e Seu amor infalível não conhece limites. Sua graça está muito
além do que pode ser medido humanamente e sua misericórdia dura para sempre. Eu ofereço
o dia de hoje como um sacrifício a você. Eu poderia preenchê-lo com tarefas e exigências
pessoais, mas ofereço meu dia a Você. Faça comigo o que quiser, não como eu quero.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava do outro lado do vale quando senti uma mão em meu ombro. Eu me virei e vi que
Uriel estava lá. Ele tinha um pequeno sorriso e olhos lindos.

Eu: "Estou feliz em ver você."

Uriel: “Deus está satisfeito com suas escolhas, Erin.”

Eu: "Sinto muito por aqueles tapetes. Em retrospecto, pensei que eles não tinham autoridade,
mas claramente tinham. Senti como se tivesse lançado uma cobra mortal grande para vagar
pela nossa casa todos esses anos. Eu removi quase todos amarrado ao nosso passado, mas
isso foi o pior. ”
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Uriel: "Deus está pedindo a sua presença, mas você deve descansar hoje e passar um tempo
com sua família. Resolva todas as preocupações e reconcilie todas elas. Deixe de lado os
fardos ou qualquer outra barreira que você possa ter que o mantém cativo."

Eu: “Ah, então tem mais?”

Uriel: "Isso não é o que você pensa. Você deve remover os registros que o prendem com laços
e memórias dolorosas."

Eu: Eu pensei por um momento. “Você quer dizer fotos do passado ou memórias?”

Uriel: “É bom manter itens que contam uma história usados   para o bem, pois isso é uma
evidência do seu progresso. No entanto, quando isso se torna um lembrete de fracasso, perda
e tristeza, então não é de Deus. O que te entristece, remove, mas o que te faz sorrir não ocupa
muito espaço. ” Ele sorriu.

Eu: Eu pensei novamente por um momento. "Você está certo. Meus lembretes de fracasso e
luto ocupam muito espaço e estão sempre diante de mim. É hora de remover aquilo que não
tenho motivo para guardar, como fotos antigas de casamento, lembranças antigas da infância e
lembranças ruins da minha carreira. Também devo ver se há algo orgulhoso ou arrogante. ”

Uriel: “Não exagere, mas se você está fazendo isso para glorificar apenas a Deus, mostrando
aos outros o quão longe Ele o levou, então isso é edificar a Deus. No entanto, se você tem
itens que glorificam Erin, então esses itens edificam a você mesmo e devem ser removidos.

“Há uma diferença então quando você fizer tudo isso, lembre-se de Deus e dê a Ele toda a
glória. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e Ele endireitará o seu caminho. Ele tem um
plano nisso. ”

Eu: “Ficarei muito feliz em. Acabei de levar alguns tapetes muito valiosos de acordo com o
mundo para o lixo. Certamente eu deveria ser capaz de remover fotos e memorabilia sem
sentido. Você poderia enviar anjos para me ajudar e Deus para direcionar meu caminho?

“Oh, eu acho que apenas peça a Deus para aumentar o volume do Espírito Santo para gritar
sobre mim em meu coração quando algo precisar ir, então eu removo todos esses itens
impuros.”

Uriel: “Eles são pesados   para o seu Espírito e um jugo de aflição. Libere o poder deles sobre
você, pois você está prestes a ser completamente libertado. ”

Eu: “Uriel, estou com a pior dor de cabeça e até dá no estômago. Está sobre minha orelha
esquerda e atrás do globo ocular esquerdo. Não tenho enxaqueca há quase vinte anos e isso é
paralisante. ”

Uriel: “Então este é um sinal para você olhar os itens à sua frente mais uma vez. Talvez seja
sabedoria enviada de lugares celestiais. Ore por revelação. ”
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Parei para orar e olhei em volta da minha área devocional. Alguns itens poderiam ser uma
fonte, mas algumas coisas se destacaram. Trouxe alguns desses itens recentemente da
garagem quando estava procurando fotos para a apresentação de slides da vida de minha mãe
para seu memorial.

Quando comecei a agir de acordo com isso, tive um controle em meu Espírito. Minha cabeça
doeu muito e meu estômago ficou nauseado. Fui ao banheiro e fiquei muito doente. Então fui
deitar e falei com Deus em voz alta.

Eu: “Pai, sinto que devo me arrepender de algo, mas não sei o que é isso.”

Assim que eu orei isso em voz alta, Ele me deu o download de algo que eu tinha feito no dia
anterior sem Sua permissão. Eu fiz isso mesmo sem pensar e por hábito.

Isso não era pecado, mas era pessoal, com base em uma conversa que tive com o Senhor. O
Senhor me pediu para fazer algo e eu desobedeci acidentalmente. No entanto, a raiz do
problema ainda é mais antiga e isso me fez lembrar.

Enquanto estava na cama, balancei a cabeça enquanto me arrependia, pois estava com raiva
de mim mesma. Eu então renunciei ao espírito ligado a isso e fechei todas as portas abertas.
Eu então quebrei todos os laços relacionados a isso, mesmo geracionalmente, e pedi a Deus
que me abençoasse fisicamente.

Imediatamente Ele me livrou da minha enfermidade e minha intensa dor de cabeça
desapareceu. Agradeci a Ele por esse alívio de joelhos e depois voltei a orar e escrever.

Eu: “Senhor, obrigado por enviar anjos para me ajudar. Obrigado por enviar o Espírito Santo
como meu maior amigo. ”

Imediatamente fui pego de volta em meu sonho com Uriel.

Uriel: “Hmm, então vejo que você descobriu o problema e até mesmo a raiz.”

Eu: “Sim, eu fiz. Agora tenho mais coisas a fazer, mas estou muito aliviado por ter sido
mostrado isso pelo Espírito Santo. Este não foi um dia de muito descanso e agora estou
exausto. ”

Uriel: “Então descanse agora e sonhe como o Senhor tem algo para você. Erin, os sonhos que
estão sendo mostrados a você são importantes. O que você aprendeu com eles? ”

Eu: “Ao acordar, tive necessidade de pagar dívidas para não ficar devendo nada, sempre que
possível. Na verdade não tenho dívidas, mas pequenas coisas que sobraram de anos atrás.
Essas dívidas provavelmente foram esquecidas há muito tempo, mas não comigo.
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“Fiz promessas que gostaria de cumprir. Além disso, agora sinto necessidade de uma
alimentação mais saudável e meus filhos solicitaram o mesmo. Eu também gostaria de remover
qualquer outra coisa que possa ser contrária a Deus ao nosso redor. ”

Uriel: “Embora essas coisas sejam admiráveis, sábias e boas, vá a Deus nisto e Ele irá
instruí-lo no caminho que você deve seguir. Você foi perdoado de suas dívidas anos atrás, pois
elas foram legalmente satisfeitas. No entanto, vários outros devem dinheiro a você, mas esses
ainda não foram pagos. ”

Eu: “Esqueci-me disso porque todo o dinheiro é de Deus. Se Ele queria que eles me
pagassem, eles me pagariam. Perdoei essas dívidas porque faziam parte do passado e eram
uma época de ganhos e perdas. Senti que Deus restauraria o que foi levado. No entanto, o
mesmo nem sempre ocorre ao contrário. Eu só quero ter certeza se preciso fazer alguma coisa.
”

Uriel: “Vá a Deus e Ele o deixará saber. Oferecer-se como um sacrifício vivo é bom, mas não se
dê absolutos. Dar a si mesmo absolutos se vincula a cadeias de restrição nas quais Deus não
declarou para você. Solte, Erin, e deixe Deus guiá-la, pois isso é sabedoria. A propósito, estou
feliz que você se sinta melhor. ”

Eu: “Eu também. Obrigada."

Uriel: Sorrindo. “Agora descanse e volte revigorado enquanto Deus pede a sua presença.”

Sonhe…
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