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Sonho 217 - Uriel, Noé e o Tempo e 10 Dias
Recebido no domingo, 16 de outubro de 2016

Por favor, note que este sonho começou na sexta-feira, 14 de outubro de 2016, mas não foi
concluído até domingo, 16 de outubro de 2016.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um lindo dia de outono, pois é simplesmente deslumbrante lá fora .
Sou muito grato por tudo o que tem feito e continua a fazer para edificar minha fé e
fortalecer minha caminhada. Você me lembrou hoje de dar a Você todas as minhas
preocupações, pois nada surpreende Você e Você nunca é pego de surpresa.

Os ventos estão aumentando aqui, mas estou orando para que Você mantenha as lindas
e coloridas folhas das árvores por um pouco mais de tempo. Havia uma sensação muito
fria e amarga no ar hoje e eu senti o cheiro do inverno, possivelmente um rigoroso, que
logo viria.

Oro para que não seja tão duro, pois estou despreparado sem Ti, Senhor. Pai, confiamos
totalmente em Ti para tudo o que fazemos. Não há nada que você não possa fazer e nada
está além de você, pois você está muito acima de tudo o que fazemos.

Eu examinei minha vida e, olhando para trás, sou um miserável e um pecador nascido
de pecadores, pobre de espírito e pobre no mundo. Não sou ninguém especial e, na
verdade, nunca poderia concorrer a um cargo público, pois minha história daria ao
inimigo muito alimento para ataques.

Sou fraco como humano e falho como cristão convencional. Não sirvo como membro da
equipe da igreja ou em um comitê, nem me ofereço para servir em várias funções. Eu
costumava fazer essas coisas, mas às vezes apenas porque pensei, por atos de serviço ao
homem, que iria te encontrar.

No entanto, com minha condição médica como está agora, acho que simplesmente não
posso me comprometer com nada. Quando me pedem para ajudar aqui ou ali, quero
responder 'sim' porque meu coração adoraria ajudar, mas tenho que dizer 'não' porque
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meu corpo não está sujeito aos desejos do meu coração e é fraco. Como resultado, tenho
que me render porque, realmente, não sou ninguém.

Embora não tenha grandes realizações para adicionar ao portfólio de 'valor mundano',
tive três filhos que amam a Deus e essa é a minha realização. Além disso, eu realmente
não tenho nada. Sim, sou esposa, sorri, mas nem sempre sou perfeita.

Eu também sou a 'dona de casa', embora agora declare que os coelhinhos do pó são uma
espécie que se multiplica se deixados sozinhos por longos períodos de tempo. Há dias
em que me sobrecarrego com minhas muitas tarefas diárias. Embora eu sempre quis ser
uma mãe e esposa que fica em casa, quando não sou capaz de fazer tudo o que gostaria
de fazer fisicamente, fico triste.

Pai, o que você poderia fazer comigo, realmente? Ao ser examinado, você poderia me
ver como um pecador que sempre olha para você em tudo o que faço. Ainda não
aperfeiçoei minha raça, mas sempre continuo em meu curso porque te amo. No entanto,
o mundo vê outra coisa e o inimigo quer que eu seja destruído. Portanto, Pai, embora eu
não mereça tudo o que o Senhor fez por mim, por favor, mantenha o inimigo longe de
nos destruir.

Um evento celestial interessante ocorreu neste fim de semana em que a 'Super Lua' e a
'Lua do Caçador' combinaram ao mesmo tempo. Como resultado, a lua parece enorme.
Ao adicionar as cores vibrantes da árvore, uau, realmente parece incrível. Este evento
celestial não ocorrerá novamente até o ano 2034.

Oh Senhor, como eu oro para que estejamos tão fora daqui muito antes disso que eu
simplesmente não consigo imaginar, com a aceleração do mal ao nosso redor, estar aqui
por muito mais tempo. Enquanto dirigia ontem, vi a família das águias que mora a cerca
de um quilômetro daqui. Até agora, contei cerca de sete águias.

No entanto, apenas alguns dias atrás, novamente enquanto estávamos dirigindo, e a
apenas alguns metros de nós, duas águias travaram o que parecia ser uma batalha bem
na estrada. Como de costume, ao que parece, não consegui tirar uma foto rápido o
suficiente para capturar essa incrível 'batalha', mas pelo menos nunca esquecerei.

Essas águias eram enormes, fortes e bonitas e estavam derrubando umas às outras no
ar. Mais tarde, pesquisei por que essas águias estavam 'lutando' dessa maneira e
descobri que se tratava de um ritual de namoro. Acontece que as águias fazem isso na
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estação do outono, não na primavera. Achei tudo isso tão fascinante e perfeitamente
estabelecido por nosso maravilhoso Deus.

O frio está começando a se estabelecer aqui hoje. Por mais bonita que seja a temporada
de outono para meus olhos, agora está ficando muito fria para meu corpo. A cada
temporada que passa, me pergunto se esta poderia ser a nossa última aqui.

Pai, ontem à noite tive um sonho, mas foi realmente um pesadelo. Acordei de repente e
mal conseguia me lembrar da maior parte. No entanto, lembro-me do fechamento de
uma porta muito grande e do som de gritos. Lembro que as vozes começaram como
negociações e ofertas, depois implorando, implorando e chorando, depois raiva e raiva e
finalmente choro e silêncio.

Normalmente tenho um sentimento de tristeza depois de um sonho como este. No
entanto, neste caso, de alguma forma eu sabia que essas pessoas tinham feito coisas tão
horríveis que era realmente mais assustador a perspectiva de que eles pudessem entrar.
Para aqueles de nós que foram autorizados a entrar pela porta antes que ela se fechasse,
esta porta também era uma passagem para a segurança e liberdade.

Outro sonho que tive envolveu o reino invisível e a dinâmica das ordens do mal. Esse
sonho nos mostrou que agora parecíamos ter entrado em uma época em que o mal não
é mais paciente, mas desesperado, como se um período de tempo final tivesse sido
convocado, como a última rodada de uma luta de boxe.

Este é o último momento em que algo simplesmente deve acontecer, talvez como um
nocaute ou pelo menos tantos golpes e golpes diretos no oponente que o round é dado a
quem mandou a 'chuva' de socos no oponente. Mesmo que não haja nocautes, a vitória é
dada ao lado com os ataques dominantes.

Mesmo que os dois boxeadores mal consigam ficar em pé no final, é raro que uma luta
seja chamada de empate. Assim, o boxeador com percepção de força é declarado o
vencedor. Estamos nessa batalha agora e não podemos mais nos enganar.

Agora mesmo, o 'punidor' foi lançado sobre o mundo e nosso Pai concedeu uma
permissão parcial permitindo isso. Senhor, por favor, proteja Seus filhos durante este
tempo de punição. Por favor, mande-nos chuva do Céu, sorrisos, mas realmente
queremos 'reinar' na forma de Jesus, pois vejo tanta corrupção no mundo agora.

Senhor, por favor, proteja-nos contra o inimigo, especialmente para a sua cidade de
Jerusalém. A Organização das Nações Unidas acaba de declarar que os israelitas não têm
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nenhuma evidência para apoiar que esta é a Sua terra, Pai, e, portanto, a terra deles.
Eles declararam que o Monte do Templo não está ligado ao povo judeu, a Jesus ou como
Sua Terra Prometida.

Pai, por causa desta abominação contra Você, temo que em breve Você irá liberar Sua
ira sobre essas nações que estão vindo contra Israel. Talvez você possa até destruir o
Monte do Templo em breve. Em um sonho de anos atrás, eu vi o 'muro das lamentações'
desmoronar em meio ao caos, mas não tenho ideia de quando isso será.

Pai, estou profundamente perturbado com o viés flagrantemente óbvio na cobertura das
notícias atuais. A manipulação está em alta e a ética em baixa. Eu mal consigo mais
assistir ao noticiário, pois sinto que há uma agenda que nos leva para um lado
específico; 'o lado deles'.

Eu sinto que essa reportagem tendenciosa remonta a quem é o dono das redes e aqueles
que as patrocinam. No entanto, também sei que tudo se baseia realmente na raiz do
dinheiro e que há muito mais coisas que o inimigo está fazendo em segredo.

Pai, por favor, acalme meus pensamentos ansiosos e nos proteja. Eu peço sabedoria,
discernimento e a luz de Sua revelação divina neste tempo incrivelmente escuro em que
estamos vivendo agora. Nós Te amamos, Pai!

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou no cume de Deus com vista para o vale em Seu lindo jardim. O sol ainda está
nascendo, mas apenas um pouco mais do que no dia anterior, quando estive aqui.
Absolutamente tudo tinha um lindo brilho de dourado, rosa, roxo e vermelho. Foi tão
bonito.

Observei pássaros voando em bandos enormes e eles estavam criando formas e
desenhos de seu voo juntos no céu. Embora as formações fossem um pouco
semelhantes ao que vi na Terra antes, isso era muito mais complexo e surpreendente.

Enquanto ouvia o canto dos coros angélicos, lembrei-me que a Festa dos Tabernáculos
começa por volta das 06:00 desta noite, ou ao pôr do sol domingo, 16 de outubroth,2016.
Eu sorri para mim quando eu comecei a especular que talvez estes coros foram hoje
especificamente a pré-celebração da cobertura de Deus, ou 'tabernáculo', sobre o céu.

Eu olhei e vi que a água estava borbulhando da rocha com a nascente. Sem a sugestão de
Uriel desta vez, sorri, eu rapidamente fui tomar uma bebida refrescante porque estava
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com muita sede. Enquanto eu bebia profundamente, de repente ouvi uma buzina muito
alta que me assustou, mas de um jeito bom.

Eu olhei para o vale e vi um anjo poderoso soprando um Shofar debaixo da Árvore da
Vida próximo ao Rio da Vida. Este anjo alado era enorme e vestia uma armadura. O
cabelo do anjo era encaracolado nas pontas e ele tinha um tecido carmesim sob sua
armadura de latão ou bronze.

Nesse momento, senti uma mão em meu ombro. Quando me virei, vi que era Uriel
sorrindo para mim. Eu sorri de volta e fiquei muito feliz em vê-lo.

Eu: "Uriel, você não deveria estar lá em vez disso?"

Uriel: Rindo. “Existem muitos anjos e muitas classes.”

Eu: “Hmm, aquele anjo lá embaixo se parece com o Michael. Há uma batalha em breve? ”

Uriel: “A batalha continua, Erin, e não parou nem apenas começou.”

Eu: “Sim, mas você também não é um arcanjo?”

Uriel: Rindo. “Oh Erin, você acha que somos apenas alguns de nós? Você não se lembra
de que havia até mesmo alguns anjos de alto escalão sobre um terço dos anjos que
caíram? Você também não se lembra de todos os anjos que me ajudaram para que você
viesse aqui? Não foi difícil vir aqui às vezes? No início, não era necessário um exército
para ajudá-lo? ”

Ele sorriu e riu enquanto cruzava os braços despreocupadamente para enfatizar seu
ponto. Eu instantaneamente me lembrei de todas as batalhas anteriores, especialmente
dos meus sonhos anteriores, e ri com ele com a memória de tudo isso.

Eu: “Sim, Uriel, certamente foi necessário um exército.”

Uriel: “Sim, mas agora eu o levo diretamente ao rei. Isso ocorre porque o inimigo agora
está tão interessado no que Ele tem a dizer a você. É por isso que há muito poucos
problemas em vir aqui agora, em comparação com o que era antes. ”

Eu: “Hmm, ainda não entendi totalmente o que você quer dizer.”
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Uriel: “Erin, o inimigo não queria que você viesse a Deus de forma alguma. No entanto,
existem outros como você também e alguns nunca conseguiram passar pela escada.
Muitos pararam quando encontraram os dragões e suas mentiras blasfemas. A guerra
no reino invisível é horrível e apenas o fedor é mais do que muitos irão suportar. ”

Eu: “Posso ver que, embora isso fosse espiritual, ainda tenho uma memória desse fedor
pútrido.”

Uriel: “Como resultado, muito poucos chegam aqui onde você está agora. Já que você
está aqui, fui chamado para lhe dar esses passeios. Não sou apenas um mensageiro, pois
também estou sujeito a Deus em tudo o que faço e fui provado ser confiável. ”

Eu: “Uriel, não consigo imaginar você nunca sendo confiável.”

Uriel: Sorrindo. “Alguns estavam ainda mais próximos de Deus do que eu, mas
pensaram que eram mais elevados do que Ele e, portanto, foram removidos.”

Eu: “Embora eu saiba que você está se referindo a Lúcifer e ao terço do Céu que foi
expulso, ainda estou confuso sobre algo. Por que eles estariam com mulheres humanas?
"

Uriel: “Erin, há muito mais nessa história. Eu sou leal apenas a Deus, Aquele que me
criou. Não estou sujeito aos homens, mas apenas a Deus. Eu sirvo conforme a
orientação de Deus, pois sem Deus não sou nada. Sinto-me honrado em ser Seu servo.

“O dilúvio na Terra aconteceu porque alguns dos caídos tiveram relações com mulheres
humanas que resultaram em uma raça que não era de Deus. Visto que esta raça não foi
criada por Deus, eles não foram abençoados por Ele. Visto que eles estavam sem Deus,
eles não tinham liderança e nenhuma sabedoria. Eles também tinham apetites vorazes. ”

“Enoque então veio durante aqueles dias e era um amigo de Deus. Sabendo que Deus
estava chateado com o que eles haviam feito, o caído foi até Enoque e pediu que ele
intercedesse por eles, pois eles queriam perdão. ”

Eu: “Acho isso confuso, porque pensei que eles eram extremamente malvados.”

Uriel: “Não posso comentar isso porque, segundo Deus, não sou o juiz deles. Apenas
saiba que os 'filhos' que vieram do ser caído com mulheres humanas eram uma
abominação para Deus. Essas crianças então destruíram tudo em suas vistas.
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“Lembre-se de que os caídos também tinham habilidades, assim como todos os anjos
têm habilidades divinas aqui no céu. Essas habilidades são atribuídas por Deus para que
os anjos tomem conta de diferentes áreas.

“Conforme está escrito, alguns ensinaram os homens a moldar metais para fazer armas,
alguns ensinaram adivinhação e feitiçaria, alguns ensinaram sobre medicamentos e
drogas e alguns ensinaram sobre adornos, tatuagens e maquiagem.”

Eu: “Então, o conhecimento de todas essas coisas se originou daqui?”

Uriel: “Sim, mas este conhecimento foi logo distorcido para seus propósitos malignos.
Por exemplo, que tipo de música você ouve no céu? ”

Eu: “Música bonita que sempre edifica a Deus e cura a minha alma. A música aqui no
céu é sempre tão edificante. ”

Uriel: “Como é a música na Terra em comparação?”

Eu: “Bem, parece que até músicas edificantes são muito curtas ou exageradas a ponto de
você se esquecer de Deus. Outras canções são deprimentes ou edificam as pessoas e
pecam ”.

Uriel: “Agora, a música se originou aqui no céu ou na terra?”

Eu: “Oh, aqui é claro.”

Uriel: “Sim, originou-se no Céu, mas agora é diferente na Terra. Agora, quem você acha
que era, em suas palavras, o 'líder de adoração'? ”

Eu: “Ouvi dizer que este já foi Lúcifer.”

Uriel: “Sim, mas isso não significa que Deus deixaria de ter líderes de apoio incríveis,
certo? Mesmo aquelas coisas agora destinadas ao mal na Terra em um ponto tinham
uma raiz divina aqui. ”

Eu: “Hmm, pensei que todas essas coisas tinham raízes malignas.”

Uriel: “Erin, você está correto em dizer isso, já que qualquer coisa oposta a Santo é
impura. Quando ocorreu a queda, essas raízes eram do inimigo, mas ele se originou
daqui do céu. Embora o inimigo tenha conhecimento certo, ele também não tem
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nenhuma nova revelação divina de Deus, pois ela também foi removida. Uma vez que os
anjos caídos já foram seres celestiais, eles só podiam desenvolver suas habilidades por
suas próprias mãos ou pelos humanos que haviam treinado.

“Erin, eu era o anjo enviado para dar a Noé a mensagem de que Deus estava enviando as
águas do dilúvio. Quando as enchentes vieram, ninguém sobreviveu aos 150 dias
seguintes, exceto os oito humanos que Deus designou, junto com os animais com eles
na arca. ”

Eu: “Para onde foram os caídos?”

Uriel: “Quando a Terra se abriu de baixo para derramar água, os caídos foram enviados
ao abismo para serem encerrados por setenta gerações.”

Eu: “Uriel, sinto que já foram parcialmente liberados.”

Uriel: “Erin, pois está escrito que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de
Noé. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e
davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca (Mateus 24: 37-39). As
pessoas estavam alheias até que a enchente veio e as varreu. ”

Eu: “Uriel, o que dizer de todos os incríveis avanços nos últimos 120 anos em
armamentos, medicamentos, fármacos, maquiagem, beleza, cirurgia, medicamentos,
música e viagens? Este aumento é por causa do inimigo? ”

Uriel: “Sim. Isso faz parte do grande engano. Isso é permitido porque o homem agora
acredita que Deus não existe e que a ciência e a tecnologia são seus deuses. Você só
precisa acompanhar a grande aceleração dos avanços para saber se essas permissões
foram concedidas. Um aumento ainda maior foi concedido em seu décimo segundo mês
de 2012. Agora a roda está girando ainda mais rápido. ”

Eu: “Uriel, o que vai deixar o povo judeu com ciúme dos gentios? Pelo que vejo, não há
nada que tenhamos atualmente para que eles tenham ciúmes. ”

Uriel: “Este tempo está quase aqui e então haverá grandes motivos para ciúmes. Agora,
o Rei encontrará você em três dias. Ele me enviou para confirmar o que foi mostrado a
você. Você entende o que é isso? ”

Eu: “Bem, eu vi várias coisas. Vejo que todos os diferentes anjos aqui no Céu, mesmo os
pequeninos lindos como borboletas que recolhem lágrimas para Deus, têm uma
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contraparte maligna originada do que é o abismo. Eu vi pessoas se aglomerando como
um exército de gafanhotos, mas também vi algo chegando que realmente se parece com
um gafanhoto humano com asas.

“Eu também vi enormes demônios alados ou anjos caídos que parecem tão
assustadores. Essas enormes entidades não têm armadura e estão nuas, mas não quero
descrever isso em detalhes. Eu tenho visto diferentes níveis invisíveis do mal que estão
lentamente vindo em ondas, mas a maioria das pessoas não consegue ver o que está
acontecendo por causa do véu. ”

Uriel: “Erin, por um tempo e dez dias, você estará a serviço do Senhor para os Seus
propósitos. Este é um bom momento para estudar Gênesis 6, 7 e 8, mas também 2 Pedro
2. Veja a linha do tempo do dilúvio, da arca e do fechamento da porta. ”

Me: “Eu estou indo pela memória aqui, mas tinha as portas fechadas no 27° dia do2º mês
no 600° ano? Será que as portas abertas no 27° dia do2nd mêsna601?st ano Noé poderia
então ver o chão, mas ainda não era sólido? Isso está correto? ”

Uriel: Sorrindo. “Erin, olhe novamente para o que está escrito. Noé tinha 600 anos de
idade, quando o dilúvio veio no2nd mêsno17º dia (Gênesis 7:11). No601,st ano de Noé, a
doisnd mesesno 27° dia do mês a terra estava seca (Gênesis 8:14). Isso é uma vez e dez
dias do início ao fim.

“Uma aliança foi feita então entre Deus e Noé e seus filhos de que Deus não enviaria um
dilúvio novamente para destruir toda a carne. Deus selou isso com Sua aliança de um
arco-íris na nuvem como um sinal. ”

Eu: “Agora o arco-íris é usado para um sinal diferente.”

Uriel: “Sim. Isso é zombar da santidade de Deus e faz parte do engano. O que era mau
agora é bom e o que era bom agora é mau. Não se iluda.

“Agora, Deus está prestes a fazer algo com muitos de vocês. Você deve permanecer forte
e ter coragem. Deus é o seu abrigo e uma cobertura sobre você. Você será chamado de
parte do engano, pois exibirá o esplendor de Deus por um tempo. Deus é a sua Arca e
Sua cobertura está sobre você.

“Isso é o suficiente por hoje. Erin, isso é para encorajá-la. ”
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Eu: “Uriel, estou pronto para que o Senhor venha até nós. Eu me sinto indigno de tal
tarefa. ”

Uriel: “Quem é digno? Seu coração está sempre diante de Deus. Tu fazes o Senhor
sorrir, Deus ri de alegria e os anjos te acompanham. Você também está sujeito a
maldições do inimigo por causa disso. Agora, alegre-se. Em breve a porta se fechará
para seus inimigos, mas se abrirá para a eternidade quando o Céu receber você. Mais
uma vez, alegre-se. ”

Eu: “Ainda não entendo tudo, mas agradeço a Jesus”.

Uriel: “Lembre-se de olhar para os cronogramas de Noé. Entenda os tempos em que
você está para ver o que está por vir. Não fique ansioso por nada, pois os anjos do Céu
assumirão o controle de você em tudo o que você fizer. O Espírito do Senhor está sobre
você. Seu túmulo se abrirá. ”

Sonhe…
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