
Sonho 237 - Uriel, o Véu e o Engano Crescente (Visita 5)

Recebido na quinta - feira, 9 de março de 2017 (Visita 5)

Uriel: “Você deve entender os tempos. Deus me enviou para alertá-lo sobre coisas que
você  não pode ver. O engano é grande. O Conselheiro que Deus enviou a você tem
voz. Erin, você é  um com o Espírito Santo, a Voz do Senhor. Agora, e mais do que
nunca, não aja antes de  consultar a Deus primeiro, mesmo em questões
aparentemente pequenas. ”

Eu: “Tenho feito algo errado?”

Uriel: “Não, isso é apenas um aviso para ter cuidado. Se isso fosse antes do Senhor, e
mesmo  alguns depois, que homem seria tolo o suficiente para não proteger sua
propriedade, quanto  mais sua família? Segurança de um ponto de vista mundano é
sabedoria. Se há coisas que  você não tem conhecimento ou não tem certeza, então
espere em Deus para revelar o que está oculto. ”

Eu: “Hmm, é preciso a glória de Deus para ocultar um assunto e a honra dos reis para
investigá lo (Provérbios 25: 2).”

Uriel: “Sim, Erin. Agora, fui enviado para avisá-lo de que está ocorrendo uma batalha
épica. Deus enviou-lhe alívio e um mensageiro. ” Ele apontou para si mesmo e sorriu.
“Há um  atraso agora, mas não se preocupe, pois esse atraso não é uma surpresa para
Deus. Agora  devo voltar à batalha, mas apenas saiba que, se você não tem certeza de
alguma coisa, espere  em Deus antes de agir, especialmente quando se trata de suas
informações pessoais. ”

Eu: “Devo ter medo?”

Uriel: “Não. Não fui enviado para assustar você, mas apenas para alertá-lo sobre os
enganos  que virão sobre a terra. No entanto, isso não diz respeito apenas a você,
mas a todos aqueles  que Deus chamou. É sabedoria orar a Deus por revelação
antes de uma ação.

“Erin, você está em guerra com os príncipes deste mundo e, portanto, inconsciente do
que você não pode ver. Apenas entenda que o inimigo gostaria de induzi-lo a descartar
um assunto  aparentemente pequeno que é realmente importante, fazendo com que
você se concentre em  um assunto aparentemente grande que realmente tem pouco
ou nenhum significado. Ore por  sabedoria. ”

Naquele momento, uma grande rajada de vento atingiu a janela onde eu estava



sentado e me  assustou. Os ventos já sopram aqui há vários dias e têm sido muito
fortes. Sou muito grato pelo  Senhor ter nos impedido de perder o poder.

Eu: “Uriel, por que os ventos estão tão fortes ultimamente? É perigoso até mesmo
dirigir agora. ”

Uriel: “Deus envia sinais que revelam ao homem que existem grandes poderes em
ação. Deus  usa essas forças naturais para sacudir a terra, mas até literalmente
sacode o solo quando isso  serve aos Seus propósitos. Agora, o que Deus diz sobre o
vento? ”

Eu: “Esse Deus não está no vento?”

Uriel: “Embora isso seja verdade, Deus também é onipresente. Embora Deus não seja
'o vento', Ele envia o vento, direciona o vento e pode parar o vento. Basta lembrar que
Deus nunca  assume outras formas, pois Ele sempre é Deus. Enquanto os anjos
podem ser e foram  ordenados a assumir várias formas a fim de servir aos propósitos
de Deus, Deus nunca o faz. ” Quando Uriel disse a palavra 'nunca', ele olhou nos meus
olhos, acenou com a cabeça e  sorriu. Muito simplesmente, o enorme poder de Deus
não pode ser contido de nenhuma  maneira, forma ou forma. O povo tremia diante do
poder da arca, mas ela continha apenas uma  fração infinitesimal do poder de Deus. Eu
me perguntei se Deus ficaria satisfeito se Ele fosse retratado dessa forma, mesmo que
as intenções fossem nobres.

Uriel: Sorrindo. "Erin, você já sabe disso."

Eu: “Sim, obrigado, Uriel. Sobre os anjos às vezes assumirem várias formas, Hebreus
13: 2 nos  diz que, quando damos hospitalidade a estranhos, não sabemos se estamos
realmente  recebendo anjos sem estarmos cientes ”.

Uriel: “Muito bom. No entanto, você também deve saber Quem é 'o Espírito do
Senhor'. ” Eu: “É Jesus 'o Espírito do Senhor'?”

Uriel: “Sim, Erin, e o Espírito do Senhor pode ser visto nas muitas faces
daqueles que são  enviados a você por Deus. Você também tem o rosto de
Jesus sobre você. Este é o Espírito  Santo e a 'Luz' que brilha intensamente em
seu rosto. O Espírito de Deus também está sobre  você para ajudá-lo a enviar
as 'Boas Novas' para aqueles que precisam disso. Como um vaso  usado para
os propósitos de Deus, você fornece água para aqueles que têm sede.

“Agora, as pessoas ainda vão te conhecer como 'Erin', mesmo que Deus trabalhe
através de  você, entendeu? Você não se tornará 'Jesus disfarçado de Erin'. As
pessoas não devem parar  de seguir Jesus para correr e adorar você. Você não será



'Deus criado à imagem de Erin', mas  ao invés disso, você foi criado à Sua imagem e
apenas para os Seus propósitos, entendeu? ”

Eu: “Embora ainda seja um pouco difícil para mim entender tudo isso completamente,
eu só sei  que nunca quero que as pessoas se concentrem em mim, quando isso
deveria ser sempre  sobre Deus e Seu Filho.”

Uriel: “Eu sei, Erin. Agora, não se preocupe como Deus tem você. ”

Eu: “Uriel, o inimigo pode se disfarçar de Jesus?”

Uriel: “Está escrito, e pelas próprias Palavras do Senhor, que muitos falsos profetas
aparecerão  e enganarão a muitos (Mateus 24). Você deve ficar com o que sabe sobre
o coração de Deus,  Erin, e deixar que isso seja sua medida. Você só precisa olhar
para a raiz de uma questão para  avaliar os frutos de um profeta ...

•Eles estão se servindo e se edificando ou estão realmente abandonando o
mundo e  correndo atrás de Deus?

•Eles se rendem à vontade de Deus?

•Eles rejeitam a mensagem do 'Portal Largo' e permanecem com a mensagem
do 'Portal  Estreito'?

“Você deve sempre entender onde o 'Wide Gate' leva. Entre pela porta estreita, pois
larga é a  porta e larga é a estrada que leva à destruição e muitos entram por ela
(Mateus 7). Entenda  aonde isso vai levar. Embora você possa querer dedicar algum
tempo para entender a posição  de outra pessoa, nunca participe de suas maneiras
de vir a Deus.

“Deus criou o homem à Sua própria imagem, mas muitos não O conhecem nem
aceitam a  santidade. Em vez disso, eles agora foram entregues aos seus próprios
dispositivos. Em breve,  Deus dirá a eles: 'Afastem-se de mim, pois não os conheço.
Enviei Meu Filho para lhe mostrar o caminho. Aqueles que aceitam Meu Filho, me
aceitam e não perecerão, mas terão a vida  eterna. '

“Deus ama Seu Filho e o enviou para salvar o mundo. No entanto, eles não O
aceitaram e,  portanto, também não aceitaram a Deus, Seu Pai. Pois Deus amou o
mundo de tal maneira que enviou Seu Filho unigênito, a quem Ele amava, para salvar
aqueles que estavam perdidos e  vivendo em pecado. O Pai enviou Seu amor, mas
muito poucos viram isso. No entanto, Deus  agora enviará um exército para mostrar
seu poder, força, majestade e amor. ”

Eu: “Uriel, nunca te vi tão forte na fala”.



Uriel: “Estou aqui para lhe falar da urgência desta hora, Erin. O tempo agora chegou
sobre a  terra, o tempo que foi escrito e predito pelos profetas em Sua Palavra. Esteja
pronto! Deus está  com você."

Ele sorriu para mim com tanta força e bondade que imediatamente me senti
confortável. Ter um  anjo tão poderoso, mas na verdade um exército de Seus anjos,
cuidando de nós, enviado e  guiado pelo próprio Deus, é um presente tão grande do
Senhor e tão notável.

Na verdade, ser amado pelo Rei dos reis é ser amado de uma forma que nenhuma
pessoa na  Terra pode reproduzir. Pois nenhum homem pode dizer: 'Eu sou Deus' e ser
Deus, pois nenhum  homem viu a face de Deus e viveu exceto por Seu Filho, Jesus (João 1:18).

O sonho acabou.


