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Sonho 191 - Deus, Julgamento das Igrejas e do Campo
Recebido na quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016

(Anteriormente conhecida como Hora Final 1)

Comunhão

Querido Pai,

Eu Te amo e obrigado, Pai, por tudo o que tem feito por nós. Obrigado por esta geração final e
pela Tua Palavra, pois é a Lâmpada que ilumina o meu caminho (Salmo 119: 105). Abençoados
são os teus caminhos e gloriosos os teus estatutos e leis. Louvado seja o Teu Nome em toda a
terra e eu dou toda a glória a Ti, Pai.

Pai, meu sonho ontem à noite me acordou. Por favor, ilumine isso para que eu possa escrever
sua mensagem com clareza. Remova as designações do inimigo contra nossa casa e as
crianças.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu cheguei no céu na porta de Deus e havia um banco à direita onde ficava o conselho
florestal. Uriel veio ao meu lado e fez sinal para que eu me sentasse no banco enquanto ele se
sentava ao meu lado.

Uriel: “Largue seus fardos aqui e depois vá diante de Deus. Você tem perguntas. ”

Eu: “Sim, eu faço porque estou muito preocupado com o meu sonho e visão e não tenho
certeza de como proceder. No entanto, sinto que há urgência e estou preocupado com a
mensagem. ”

Uriel: “Deus disse que já era tarde. Como você não tem uma medida clara do tempo, então não
tem escolha a não ser fingir que sabe a hora ou ir até Deus no trono, que é o Criador da vida e
o determinante dos dias de um homem.

“Somente Deus detém o poder de Seu relógio e calendário. Se você claramente confia nEle,
então deve confiar nEle em tudo o que fizer. Agora, vou mostrar uma coisa primeiro. Venha."

Peguei a mão de Uriel e estávamos instantaneamente no meu sonho, que é realmente um
sonho dentro de um sonho.

A descrição do sonho começa ...
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Eu vi uma enorme jibóia amarela que tinha um veneno mortal em meu porão. Estava
escorregando no chão do lado de fora dos quartos do meu filho, mas então eu o vi entrar na
área da bomba de calor e se enrolar em torno dele, cortando o fornecimento de água para
nossa casa.

Em seguida, foi para o sistema de ventilação, onde nosso ar fresco é recirculado e o ar ruim é
removido. Ele deslizou para dentro de nossas aberturas e espalhou uma névoa no sistema de
ventilação enquanto meus filhos e eu dormíamos. Isso fez com que nosso sono fosse
perturbado e todos nós tivéssemos dificuldade para respirar.

Então eu vi a cobra ir para nossas comunicações e beliscar nossas linhas de telefone e
internet, causando estática. A cobra então mordeu os fios e causou uma carga para enviar
estática em nossa comunicação clara.

Então eu vi a cobra entrar no quarto dos meus filhos à noite e mesmo durante o dia e sussurrar
coisas para eles através de seu reflexo no espelho. A cobra falou mentiras horríveis.

Eu então vi a cobra soltar três das quatro pequenas cobras sob sua barriga. Essas pequenas
cobras foram para suas mochilas e enroladas em seus livros, telefones e almoços.

Eu vi meu filho ficar nebuloso e confuso ao usar seus óculos na escola. Eu vi uma pequena
cobra enrolada na moldura e estava borrifando as lentes. Eu o vi incapaz de se concentrar na
aula da aula.

Tentei me mover no sonho, mas fui contido. Uriel apontou para a sala de aula e vi cobras
enroladas na maioria dos adolescentes. A cobra do meu filho era uma das menores, mas
outras crianças carregavam outras enormes.

A descrição do sonho termina ...

Eu: “Faça parar, Uriel, por favor, em Nome de Jesus.”

Uriel: "Erin, espere para ver o que estou prestes a mostrar a você."

Eu vi o dia, algumas semanas atrás, da inundação no porão. Eu tinha percebido que havia
alguma guerra espiritual e decidimos fazer uma limpeza geral da casa depois do feriado. Isso
foi por volta 3 dejaneirode 2016.

Eu: “Oh, este é de cerca de um mês atrás. Eu vejo."

Uriel: “Agora observe o que aconteceu.”

Ele me mostrou ir a Deus de joelhos em meu armário de oração ou sala de guerra. Eu sabia
que algo estava errado, então orei, chorei e realmente gritei em minha linguagem de oração e
neste dia soou como um grito de guerra.
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Só então eu vi o invisível e tudo que posso dizer é 'Uau!' Enquanto eu orava, a cobra correu
pela casa enquanto era perseguida por poderosos guerreiros angelicais. Esses anjos foram
ativados por meus gritos de batalha de oração e liberados por Deus para remover a cobra.

Depois de um tempo, a cobra escorregou para dentro de nossos canos e ficou lá. Minhas
orações foram interrompidas quando eu vi um exército inimigo desses seres demoníacos
usando todos os meios possíveis para parar minhas orações.

Quando terminei de orar, a cobra descansou e se enrolou em volta da bomba do poço e do
aquecedor. Os anjos guardaram três quartos, mas não continuaram.

Então houve um 'pop' alto quando o ralo do nosso poço no porão explodiu e a água começou a
inundar o porão. Sem saber, continuei com tarefas como pegar as crianças na escola e voltar
para casa para cozinhar.

Algo não parecia certo na atmosfera, então continuei a orar. Depois do jantar, ouvi meu filho
mais velho gritar: 'Mãe, estamos inundando!' Com certeza, tivemos problemas enquanto eu me
observava enquanto estava ao lado de Uriel.

Eu vi essa cobra continuar a se mover livremente entre a bomba de calor, a parte elétrica, o
piso e o depósito. Também o vi se mover pelo encanamento. Depois que o problema da água
foi resolvido, comecei a orar e ungir a casa.

Eu me vi orando pelo encanamento e ouvi algo. Então eu vi que era uma cobra enorme
correndo de nossa unção da casa no Nome de Jesus. Depois de sentir que tudo estava claro,
olhei para os tapetes no porão.

Se eu tivesse visto no reino espiritual na época, eu teria visto o que Uriel acabou de me
mostrar. Havia uma cobra amarela enorme nesses tapetes. Então eu me vi indo a Deus e o
Espírito Santo me revelando minha porta aberta para a cobra em nossa casa dos tapetes.

Então eu me vi tirando os tapetes de nossa propriedade para esperar lá até que eu pudesse ter
ajuda para descartá-los. Eu então vi a cobra se ramificar em duas grandes cobras, em que uma
ficou com os tapetes e outra dentro.

A cobra que ficou dentro me fez duvidar que eu tivesse acabado, então fui novamente a Deus
em alta e fervorosa oração. Fiz as crianças se arrependerem de qualquer outra coisa diante de
Deus e renunciamos aos espíritos.

Então, quebramos a permissão e ungimos e abençoamos nosso lar. Eu então vi vários anjos
grandes com espadas cortando as cabeças de todas as cobras naquele ponto. Com a maior
cobra, eu vi sua cabeça sendo decepada pouco antes de ele golpear um anjo. Então eu vi a
cabeça da cobra rolar para longe.

Eu: “Oh, Uriel, eu não tinha ideia de que tudo isso tinha acontecido.”
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Uriel: “Erin, Deus ordena aos anjos concernentes a você e seus filhos que protejam seus
caminhos, mas você ainda está sentindo os efeitos desta guerra. Mesmo que a cobra tenha
sido derrotada no Calvário, sua cabeça permanece.

“Uma cobra morta ainda tem a capacidade de desferir golpes venenosos, em seus termos
mundanos, por uma hora depois. Se for uma hora terrena, o que você acha que isso significa
para o reino invisível? "

Eu: “Seria difícil avaliar, mas só sei que não gosto. Mesmo que Jesus tenha derrotado o inimigo
com Sua vitória, matar a cobra no natural significa que ela e seus lacaios ainda vagam por aí
até que o Senhor finalmente nos leve para Casa e estabeleça Seu trono, correto? Parece que,
portanto, estamos sendo atacados por demônios que tiveram seus corpos removidos. ”

Uriel: “Você está no caminho correto aqui, pois foi atacado por um inimigo derrotado. No
entanto, o inimigo conhece você e conhece seus filhos, então subestimar sua letalidade sem o
Senhor seria tolice e ignorá-lo seria mortal.

“Agora, o Senhor permitiu isso para que você possa encorajar outras pessoas. Lembre-se de
dar toda a glória a Deus no Céu e não dar poder ao inimigo derrotado. Não se envolva com um
inimigo sem cabeça e não dê as costas para um inimigo derrotado.

“Lembre-se de que o inimigo não tem nada a perder, mas tudo a ganhar removendo sua
capacidade de resistir. Quando você clama a Jesus em Nome do Senhor e expulsa o inimigo
em Seu Nome, eles devem fugir para o buraco em que se arrastam pela autoridade de Deus
dada a Jesus sobre eles.

“Agora, estude Lucas 10: 16-22, não em parte, mas no todo. O inimigo tem poder enquanto
está na Terra, mas você é um Filho de Deus e Jesus lhe deu autoridade para expulsar o inimigo
em Nome de Jesus. Sem a autoridade de Jesus, você não tem poder sobre esse inimigo.

“Erin, não seja forte em 'você', mas seja forte no Senhor. No último livro da Bíblia, Apocalipse,
está escrito sobre aqueles que vencem. Quem são estes?"

Eu fui para a minha Bíblia e abri em Apocalipse 12:11.

Eu: “Apocalipse 12:11, 'E eles o venceram (satanás, nosso inimigo) pelo sangue do Cordeiro e
pela Palavra do seu testemunho; e eles não amaram suas vidas até a morte '.

“Hmm, isso me lembra Gálatas 2:20, 'Estou crucificado com Cristo; no entanto, vivo; todavia,
não eu, mas Cristo vive em mim: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de
Deus, que me amou e se entregou por mim. '”

Uriel:“ Erin, isto é bom, pois você precisava saber que não está fora do favor de Deus. Essas
são lições e às vezes essas lições são diferentes. Você acredita que aqueles que estavam mais
próximos do Senhor durante seu tempo na Terra não lutaram?
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“Passe algum tempo na Palavra e permita que o conselho do Espírito Santo lhe mostre.
Aqueles que zombam de você por causa dessas batalhas não entendem a sabedoria adquirida
durante essas provações. Você teve outro sonho noite passada. Depois de levá-lo lá, eu o
trarei de volta quando Deus solicitar sua presença. ”

Eu: “Senti que estava em desvantagem e não tinha certeza se o veria hoje”.

Uriel: “Erin, você deve usar toda a sua armadura, pois quem pode remover o favor se Deus não
declarar isso? Você cumpriu seus decretos dados a você pelo próprio Deus. Você recebeu um
anel de sinete e é enxertado.

“Você até entrou em Suas Cortes aqui e jantou em Sua Casa. Ele construiu um lugar para você
aqui e você janta à mesa dele. Agora, você fez algo que o torna indigno? Você ainda está aqui
e correndo atrás dele? ”

Eu balancei minha cabeça.

Uriel: “Então não se preocupe, pois Deus não é ambíguo. Hmm, agora levante-se e vire-se. ”

Uriel: Fiz o que ele instruiu e ele riu. "Não, não vejo cobras aqui."

Eu ri tanto porque nunca tinha ouvido Uriel fazer uma declaração engraçada antes, já que ele
costuma ser tão sério.

Eu: “Você está sendo engraçado”.

Uriel: “Não posso usar isso a menos que Deus me instrua, pois sou um mensageiro de Deus e
meu propósito é trazê-lo adequadamente à Sua presença. Estou aqui para te preparar. Embora
Deus seja direto, Ele o ama e acho que você o faz sorrir. ”

Ele sorriu para mim e isso trouxe lágrimas aos meus olhos. Ele se abaixou e pegou minha mão
e nós estávamos imediatamente no lugar da minha visão.

A descrição do sonho começa ...

Eu estava parado entre duas enormes parcelas de terra. Olhei pela primeira vez o pedaço de
terra que era lindo e vi uma abundância de trigo, milho e safras de diferentes tipos.

À distância, vi hectares e hectares de árvores frutíferas com colinas ondulantes. Então vi lindos
vinhedos e que esta terra floresceu e era linda. O sol parecia estar ligeiramente a sudoeste de
nós.

Então, enquanto eu estava lá, um vento forte veio, seguido de chuva. Em seguida, a terra
começou a se fragmentar conforme o sol escaldante seguia. Então eu vi frio, não apenas frio
sazonal, mas frio recorde. O chão estava congelado.
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Uriel então se virou e me apontou para o leste e lá eu vi a desolação. Eu vi uma terra estéril, a
terra estava devastada e nada parecia habitar lá. O chão também estava congelado e no meu
estômago eu senti que tinha havido morte como eu podia sentir.

Um vento uivante soprou na área enquanto Uriel me levava para o norte. Lá eu vi rastros de
equipamentos pesados, algum tráfego de pedestres e pequenos marcadores de bandeira de
pesquisa. O solo os congelou no lugar e parecia que um exército invasor tinha vindo do norte
para devastar a terra. Os rastros se espalharam pela terra desolada.

A descrição do sonho termina ...

Uriel: “Você reconhece esta terra estéril?”

Eu: “Não, não sei porque não sei onde é isso.”

Uriel: “Primeiro encontre o entendimento no Livro de Joel e depois venha comigo.”

Depois que eu fui e encontrei isso em Joel 2:20, Uriel pegou minha mão e estávamos na porta
de Deus. Ele estendeu a mão e colocou pomada em meus olhos e me levou à presença de
Deus. Meus joelhos começaram a vacilar e eu caí.

O lindo coro de anjos de Deus cantava: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso,
Que era, é e há de vir!" Adorei a Deus em espírito e em verdade e confessei algumas coisas
que senti que estava segurando e orei por perdão. Agradeci a Ele e orei com uma voz
cantante.

Eu: “A Deus, seja a glória, para todo o sempre, Amém ! ”

Agradeci a Ele por Seu conselho sábio e grande bondade e Seu amor que nunca cessa. Ele
ainda nos ama inalterado, mesmo quando nosso amor por Ele às vezes parece diminuir
quando ficamos desanimados.

Parei aqui para ir buscar meus filhos ...

Há uma neve tempestade aqui agora e isso parecia surgir de repente enquanto eu estava com
o Senhor, pois meu carro agora estava coberto com cerca de quinze centímetros de neve.
Depois de remover a neve, dirigi até a escola da minha filha.

Enquanto eu dirigia, um carro ligou para vir no meio da estrada principal e não me deu espaço.
Comecei a desacelerar e ir para o lado direito da estrada. Nesse ponto, eu havia reduzido
minha velocidade para cerca de 56 km / h.

Não havia arados na estrada ainda, então a neve removeu os marcadores da estrada. Se eu
não tivesse mudado para o lado direito da estrada como fiz, teria batido de frente com o carro
que se aproximava.
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No entanto, as condições sem a estrada ser arada nas laterais fez meu carro girar. Tentei
suavemente pisar nos freios, mas eles travaram. Kno Eu iria bater, então virei os pneus na
direção do slide.

No entanto, pouco antes de eu estar prestes a contornar um poste telefônico e cair em uma
vala, o carro 'endireitou-se' e eu voltei para a minha pista. Rapidamente percebi que, se um
carro estivesse vindo em minha direção na direção oposta, o acidente teria sido sério.

Depois desse quase acidente, eu sabia que as estradas eram muito traiçoeiras para pegar os
meninos, então liguei para que o ônibus os levasse para onde eu pudesse pegá-los com
segurança. Isso tudo foi às 14h de hoje. Louvado seja Deus, os anjos assumiram o controle.

Eu estava de volta à presença de Deus ...

Eu: “Oh, Pai, obrigado por me proteger deste acidente. Obrigado por me afastar do pólo.
Obrigado por sua proteção contínua. Eu te amo e estou feliz por Você me guiar. ”

Deus: “Por que você acredita que eu permiti esse problema para você durante a tempestade de
neve?”

Eu: “Não sei”.

Deus: “Eu te chamo de Meu amigo e se não fosse eu teria retirado a Minha graça. O que você
aprendeu? Mantenha a simplicidade. ”

Eu: “Não tinha controle das condições por causa da tempestade. Não tinha controle sobre o
outro carro, que não se importava comigo ou com minha segurança. Então, quando meu
veículo começou a perder o controle, mesmo com todos os meus anos de experiência em
dirigir na neve e no gelo, não consegui controlar o carro. Gritei: 'Oh, por favor, Deus, não!', Mas
estava sendo um covarde. ”

Ele começou a rir e toda a Corte estremeceu. Eu estava rindo, chorando e maravilhada com
Seu poder, tudo ao mesmo tempo.

Deus: “Filho, clame a Mim quando estiver em perigo, pois enviei anjos a seu respeito. Agora,
você foi prejudicado? "

Eu não. Meu coração bateu forte e estou um pouco dolorido de meus músculos enrijecerem.
No entanto, comecei a me perguntar o que poderia ter acontecido. ”

Deus: “Isso não serve a nenhum propósito e é apenas um indicador para aqueles que falham
em reconhecer Minha mão nos eventos. Se Meu favor for removido e eu permitir que o homem
'se defenda por si mesmo' ou 'se salve', isso levará à morte e não apenas à morte física, mas a
mais.

“Agora, até o motorista mais habilidoso pode sair da estrada sem Mim para ajudar na direção.
Quem consegue subir rapidamente uma ladeira escorregadia ou mesmo impedir um mergulho
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em queda livre? Quem pode prever a trajetória de um tornado ou a magnitude de um furacão?
Quem pode ordená-lo a fugir ou controlar seu poder?

“Portanto, Erin, por Minha graça, você foi salva deste acidente hoje. Nenhum fio de cabelo foi
perdido e nenhum arranhão foi colocado em seu veículo. Você rapidamente reconheceu Quem
estava no controle de todas as coisas enquanto você caminhava por um novo caminho. É
difícil, mas você ainda gostaria de continuar? ”

Eu: “Sim, padre, mas por favor me ajude a ser mais forte.”

Deus: “Na sua fraqueza, sou fortalecido, então clame a mim. Agora, eu te dei um sonho e uma
visão, mas agora eu também vou te dar isso ... ”

O Pai abriu o chão do Tribunal e eu pude ver abaixo de mim em uma visão ao vivo. Vi um novo
campo que precisava de muito trabalho e era um terreno indesejável coberto de neve. Havia
colinas e pomares cobertos de neve, mas eu realmente não conseguia dizer o que isso
significava.

Deus: "Erin, seus pensamentos."

Eu: “Eu realmente não entendo. Eu sei que não é um campo literal ou talvez seja, mas não
tenho certeza. ”

Deus: “Este campo que estou lhe dando é difícil, então você deve escrever claramente, pois eu
lhe darei mais. Agora estamos em um tempo de rebelião e muitos não aceitarão seu cultivo
neste campo.

“Para aqueles que aceitarem, eles encontrarão tesouros escondidos e o suficiente para
comprar seu próprio campo e cultivá-lo. Existem caminhos mais fáceis para campos mais
fáceis, mas este eu escolhi para você. Eu achei graça em você e eu irei providenciar tudo que
você precisa para trazer isso para a colheita. ”

Eu: “Ainda não entendi bem.”

Deus: “Erin, estou prestes a fazer algo em seus dias que você não vai acreditar (Habacuque 1:
5), embora seja dito a você.”

Eu: “Estou animado, Pai, mas oro para ser capaz, pois certamente estou disposto.”

Deus: “Sim, mas você apenas hesitou. Explique por quê. ”

Eu: “Pai, por favor, fortaleça-nos, cure nossas enfermidades, remova nossas aflições e remova
qualquer ataque demoníaco. Por favor, lembre-se de meus filhos por mim. ”

Deus: “Muito bem. Você será fortificado e as fortalezas removidas. Chame-me e ouvirei em sua
angústia, mas você deve gritar. Não segure isso. ”
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Eu: “Obrigado, padre, eu vou.”

Deus: “Isso é o suficiente por hoje.”

Eu: “Padre, posso fazer mais uma pergunta?”

Deus: "Sim, prossiga."

Eu: “O que a visão significava com o terreno fornecido?”

Deus: “O tempo da profecia se cumprirá à medida que o julgamento virá sobre a terra e haverá
um tempo de grande tristeza. Aqueles que guardam Meus decretos, as leis, e são rápidos em
se proteger das doutrinas iníquas, serão poupados.

“Aqueles que buscam a retidão e operam nos frutos do Espírito, protegerei contra as
tempestades que se avizinham. Haverá momentos em que alguns justos morrerão entre a ralé,
mas nenhum deixará de ver Minha salvação eterna.

“Minha Igreja se entregou a outros deuses e perseguiu falsas doutrinas. Aqueles que falharam
em seguir Minhas Palavras e praticar Meus preceitos, retirarei Minha mão de proteção.

“Meus julgamentos estão caindo sobre as igrejas, pois muitos corações esfriaram e esta é uma
geração adúltera.”

Eu: “Pai?”

Deus: "Sim, Erin."

Eu: “Então, o tempo do Apocalipse apenas começou? O que aconteceu? “

Deus:“ Vou discutir mais sobre isso, mas em um esforço para se tornarem mais tolerantes com
as tendências pecaminosas, as igrejas aceitaram coisas que são detestáveis   para Mim. Não
mudei nem aumentei o portão como quando disse: 'Você não deve mais seguir o Velho
Testamento, que inclui os Meus Mandamentos?

“Erin, eu não fiz tal coisa. A Minha Palavra ou as leis agora devem ser lidas apenas em parte e
não no todo? ” Eu senti o barulho do chão. "Quando você escrever isso, não será popular,
Erin."

Eu: “Senhor, eu te amo e as coisas passadas da minha antiga vida me deixam doente,
cansado, confuso, com medo e inseguro de tudo. Porém, amando-te e buscando as coisas
boas, suas leis, seus princípios e decretos, bem como a meditação na Palavra do Senhor e no
dom do Espírito Santo, me sinto rico.

“Eu amo Seus caminhos e às vezes recebo uma repreensão severa por coisas que fiz, mas é
dada a mim porque eu mereço por minha própria ação e vem de Você ser justo e justo. Amo ter
um Pai Amoroso, um Salvador, um Redentor, um Conselheiro e meu Melhor Amigo.
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“Eu sou rico porque sou um filho do rei. Fico feliz em fazer mudanças quando sei e posso
descansar no fato de que Você tem algo preparado para mim e isso é para me beneficiar e não
para me prejudicar. ”

Deus: “Você me encanta, Erin, agora descanse, pois este é um novo começo para você.”

Senti Uriel me colocar de pé e sair pela porta de Deus.

Uriel: “Erin, isso marca uma nova temporada em seu ministério, pois Ele começou uma coisa
nova. Você será o agricultor de um campo muito árido e esta será uma tarefa difícil, mas boa.
Você está pronto?"

Eu: Balançando a cabeça. "Sim."

Uriel: “Agora, Deus está lembrando você de chamá-lo em seu momento de necessidade e
angústia. Dei a você o Salmo 34 para estudar. Você pode ver isso no Salmo 18 e no Salmo
120. Agora, há outra coisa para você fazer, pois Provérbios 1 a 9 é uma boa comida para este
tempo e uma maneira de entender o que vem contra você.

“Provérbios 10 a 30 é sobre colheitas e sementes e esses são os tipos de pepitas que você
deve estudar para ter maior sabedoria. Se você tiver dúvidas, ore. Provérbios 31 é uma esposa
de caráter nobre e este é um modelo de como você deve ser ao lidar com seu Noivo também.

“Preocupem-se com as coisas pelas quais o Senhor se preocupa, pois vocês também são a
Noiva no Salmo 45. Agora, preparem-se.”

Eu: “Há muito o que fazer.”

Uriel: “Outra coisa muito importante. Você não deve dar uma plataforma ao inimigo ou dar a ele
nenhum poder sobre você. Você tem a autoridade que Jesus lhe deu sobre o poder do inimigo
e ele deve fugir em Nome de Jesus.

Agora, ao escrever, não se entregue a histórias terríveis, mas apenas dê glória a Deus. Seus
ataques foram removidos ou diminuídos pela glória e graça de Deus, não pelos esquemas do
inimigo. Você recebeu autoridade, então agora testemunhe a glória de Deus e Sua vitória sobre
o inimigo. ”

Eu: “Eu vou e obrigado.”

Uriel: “É bom dar testemunho da glória de Deus, entendeu?”

Eu sim. Felizmente, você esclareceu isso. ”

Uriel: "Você é amada, Erin."

Sonhe…
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