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Sonho 245 - Deus, Uriel e o desfile das nuvens

recebidos na segunda-feira, 22 de maio de 2017

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos. Eu sou tão
abençoado por ainda estar aqui para ver meus filhos crescerem a cada dia que
passa. Não posso agradecer o suficiente por tudo o que você fez do começo ao fim.

Ontem, você me chamou para 2 Samuel 22, a oração de Davi a você. Passei um
tempo em cada linha em memória de tudo o que Você fez por mim e por minha
casa. Ao lado de cada frase, Você colocou em meu coração várias datas marcantes.

Definitivamente, vi um padrão de lamentação. Primeiro, minhas provas, depois
minhas provações e então eu implorando a Você por misericórdia. Em
retrospectiva, havia também um padrão de Você me chamando para orar a Sua
Vontade sobre meus inimigos, a fim de liberá-los, e minhas preocupações, de
minhas mãos para Suas mãos.

Agora percebo que, por minha ação de carregar o peso ou jugo do que tinha sido
feito para mim, mas especialmente para meus filhos, eu substituí Seu poder
soberano ilimitado sobre eles por meu poder pessoal extremamente limitado sobre
eles. Em outras palavras, por minha própria incapacidade de liberar as ações de
meus inimigos para Você por meio do perdão, criei uma porta aberta pela qual
meus inimigos poderiam continuar a nos infligir mal.

Pai, quando acreditei que o Senhor não estava percebendo o que meus inimigos
continuavam a fazer conosco, comecei a perder a esperança. Eu então enterraria
minha esperança completamente. Mais tarde, e depois de grandes ataques e de
mim indefeso e sem fim à vista, eu finalmente cairia de joelhos e pediria perdão e
me ajudaria.
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Cada vez que eu fizesse isso, você responderia aos meus gritos e nos livraria do
perigo. No entanto, também acredito que fui a causa de muitos atrasos devido à
minha incapacidade de confiar plenamente em Você para lidar com meus
problemas. Quando surgiam problemas, muitas vezes eu reclamava: 'Senhor, existe
realmente mais em mim que precisa ser testado antes de ser libertado?'

Bem, agora, hoje, enquanto estou diante de Você, estou maravilhado com Você. Eu
me consolo no que Você prometeu. Eu me consolo em Sua justiça divina e em como
Você é intrincado. Oro para que meus lábios falem bênçãos e não maldições sobre
os outros. Nunca pensei que estaria diante do Seu trono, Pai Todo-Poderoso.

Por favor, perdoe-me por quaisquer ofensas que cometi contra outras pessoas. Eu
oro para que, quando eu for diante de Você em Suas Cortes, Você me descubra sem
culpa. Oro para que eu tenha confessado toda a minha maldade diante de Você e
que então eu seja capaz de usar um vestido branco. Um dia, oro para que então eu
seja capaz de colocar uma vestimenta de agradecimento diante de Você.

Pai, eu liberto todos os meus inimigos, junto com seus esquemas, para o Senhor.
Temos sofrido ataques extremos nesta primavera, mas realmente sofrido ataques
por muitas temporadas. Bem, na realidade, não consigo nem me lembrar de
nenhum momento verdadeiro de paz em anos e anos.

Dito isso, tive muitos dias de 'falsa paz'. O que quero dizer com isso é que eu
simplesmente terminaria de desfrutar de um belo dia de paz apenas para descobrir
no dia seguinte que o inimigo havia lançado vários ataques surpresa contra mim
enquanto eu estava felizmente inconsciente no dia anterior.

Um desses ataques de quase sete anos atrás, em junho de 2010, foi tão grave que até
afetou meu coração. As crianças e eu tinha planejado uma viagem para o 26junhode

até 4julho,deretornando em 5Julho.deEssas seriam as primeiras férias em família que
eu realmente tinha dinheiro para tirá-las.

Eu já tinha arranjado uma folga do trabalho e tinha reservado um hotel para duas
noites em um lugar com um parque aquático bem próximo a nós. Íamos primeiro
para Coeur D'Alene, Idaho, e depois para ficar com a família o resto do tempo que
estivéssemos lá.
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Era agora um dia antes de 26junhode e eu já estava totalmente preparado para sair
de férias. Depois de pegar minha filha na escola, planejei pegar meus filhos na casa
do pai deles. O carro agora estava embalado para amanhã e nós quatro estávamos
muito animados por partirmos em nossas primeiras férias juntos.

Bem, nosso riso e alegria logo se transformaram em tristeza graças às conspirações
de seu pai, ainda meu maior inimigo até hoje. Às 2:00 pm em 25junhodede2010, o pai
das crianças tinha estrategicamente usou os tribunais para servir uma ordem de
restrição contra mim. Imediatamente, não pude mais ter nenhum contato com
meus filhos.

Um policial me cumpriu a ordem de restrição enquanto eu estava no trabalho e foi
humilhante. No entanto, essa humilhação logo se transformou em tanto estresse
que vomitei no chão do escritório. Normalmente, eu poderia ir primeiro ao
banheiro, mas simplesmente não conseguia parar. A sala então começou a girar ao
meu redor e eu tive que sentar antes de cair.

A ordem de restrição foi uma surpresa completa para mim. Este homem tinha me
atraído para me mudar da bela Bend, Oregon, para o deserto, sob uma falsa
pretensão de paz e esperou apenas por este momento. De repente, percebi que essa
era realmente uma armadilha bem orquestrada. Ao confiar tolamente neste
homem, caí em sua armadilha.

Assim que me levantei do chão, rapidamente tentei ligar para o tribunal, mas ele já
estava fechado. Tentei tudo que pude pensar. Depois de perguntar por aí, recebi
uma recomendação para um advogado em uma empresa maior e liguei
imediatamente para seu escritório.

Falei com o assistente do advogado porque o advogado não estava disponível. Logo
descobri que nós dois tínhamos filhos que frequentavam a mesma escola. Depois
que eu expliquei toda a situação, ele me informou porque essa ordem de restrição
foi especificamente programada para hoje.

Assistente: “O momento desta ordem de restrição é muito estratégico. Foi
programado especificamente para que os tribunais não pudessem sequer examinar
isso com mais cuidado até meados de julho. Já vimos esse tipo de estratégia usada
antes. Isso geralmente acontece um pouco antes das principais férias com a família,
de modo que a outra pessoa não consegue ter contato com seus filhos.
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“Agora, eu tenho que fazer algumas perguntas relacionadas à ordem de restrição.
Você já foi negligente, usuário de drogas ou alcoólatra? Você sai frequentemente
com vários homens? Você tem um registro criminal?"

Eu não! Nunca fiz nenhuma dessas coisas. Nunca fiz nada para garantir nada disso.
Embora o outro lado seja culpado de cada uma dessas coisas, eu não fiz nenhuma
delas. ”

Assistente: “Ok, isso é bom. Exigimos $ 5.000 imediatamente para começarmos. Em
seguida, você precisará encontrar pessoas que defenderão seu caráter. ”

Tive vontade de vomitar de novo. Eu não conseguia nem acreditar no que estava
ouvindo. Desnecessário dizer que cancelei rapidamente nossos planos de férias e
nossas reservas. Eu não tinha ideia do que fazer a seguir. Quando telefonei para
amigos que eu sabia que me apoiariam, descobri que eles estavam de férias e
inacessíveis. Era férias de verão para seus filhos também.

Eu rapidamente percebi que meu maior inimigo havia acabado de realizar o ataque
furtivo do século. Ele tinha sido tão amigável comigo antes disso, mas então
desencadeou seu tipo especial de inferno quando chegou a hora. Eu não tinha $
5.000 para o advogado. Eu tinha apenas US $ 1.500 em meu nome. Foi só isso! Eu
não tinha 'esperança e jeito nenhum'!

Quando a papelada finalmente chegou, alguns dias depois, meu coração caiu
quando li a magnitude do que acabara de vir contra mim. Havia tantas mentiras e
acusações nesses documentos que ainda não consigo acreditar.

Depois de muitos dias dolorosos de choro de desespero, finalmente tive a chance
de ir à frente de um juiz para defender meu caso. Assim que pude contar o meu
lado da história, a ordem de restrição foi rapidamente rejeitada e rotulada como
'ameaçadora e sem mérito'.

Infelizmente, o dano ainda estava feito e este foi apenas o começo de uma grande
guerra. Eu agora era forçado a lutar contra o inimigo em seus termos e em seu
território. Isso logo drenaria tudo de mim, incluindo minha saúde e todo o meu
dinheiro. Ainda não consigo acreditar em tudo o que aconteceu e ainda dói
relembrar essas memórias dolorosas.
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Pai, embora esta batalha tenha sido finalmente vencida, não foi no momento ou na
maneira pela qual orei. Porém, tudo foi perfeito e todos os meus filhos estão agora
comigo aqui na 'Terra das Árvores'. Eles estiveram aqui comigo, e completamente
legalmente, desde que o inimigo assinou-os afastado em  de agosto23de 2014.

Este foi o dia em que você tinha prometido que iria acontecer muitas semanas
antes e foi publicamente divulgado em nosso site com bastante antecedência . Isso
era para ser em um sábado, nada menos, e nos fez pensar como isso poderia ser.
Você nos disse para ter nossos pertences mudou-fé e que você iria entregar-nos em
de23agosto.

Pai, você fez exatamente como prometeu. Você libertou a mim e a todos os meus
filhos do meu opressor. Embora este homem ainda tenha contato com as crianças
de acordo com nosso acordo legal, somos muito gratos a Você por limitar o tempo
deles com ele.

Ok, o Senhor acabou de me ajudar a descobrir uma reviravolta realmente estranha
nesta história! Sem me dar conta, até apenas hoje, os documentos legais serviu para
o nosso inimigo solicitando a deslocalização de todos os meus filhos ocorreu em
25junhodede2014. Este foi quatro anos para o dia desde o dia em que eu tinha
recebido a ordem judicial em 25 de Junhoth, 2010. Incrível !!

Embora meu advogado em 2010 fosse 'menos do que ideal', desta vez, padre, o
Senhor nos enviou o advogado perfeito. Logo descobrimos que meu inimigo estava
tendo problemas com seu advogado, o mesmo advogado que ele havia usado
comigo em 2010.

Isso agora estava se revelando ainda melhor do que qualquer cena em qualquer
reality show na televisão. O Senhor nos guiou enquanto lançamos uma
contra-ofensiva massiva. Era a sua hora de nos fazer brilhar!

Jesus então me assegurou que venceríamos e que o faríamos sem precisar ir a
tribunal. Embora isso parecesse impossível, dados os anos que passei no tribunal
na última vez em que lutei contra esse homem, confiei totalmente no que Ele havia
me falado.

Embora eu tenha que comparecer a uma audiência no tribunal, ela foi cancelada
quando o advogado do meu inimigo não apareceu. Acontece que ele sofreu um
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acidente misterioso e estava acamado. Curiosamente, ele havia sofrido um acidente
que o fez ter os mesmos sintomas físicos que os meus, sintomas dos quais ele
zombou abertamente alguns dias antes.

Todas as datas de julgamento que aconteceriam depois disso foram canceladas ou
atrasadas, cada vez pela oposição. Mais tarde, descobrimos que eles estavam
fazendo isso para tentar nos atrasar até o início de um novo ano letivo no deserto.
De qualquer forma, no final, nenhum tribunal foi necessário, assim como Deus
havia prometido.

Embora fosse uma ótima notícia, tudo isso ainda estava me afetando. Não apenas eu
estava ferido e com dor, mas ainda morávamos na propriedade alugada do meu
ex-empregador, agora hostil. Embora eu estivesse em boa situação e meu aluguel
estivesse totalmente pago, era preocupante agora estar vivendo em terras inimigas.

Conforme aconselhado pelo meu advogado, certifiquei-me de manter a minha
privacidade e de ficar completamente fora das redes sociais. Ao contrário da última
vez, muitas pessoas estavam realmente em casa e disponíveis para se apresentar e
atestar meu personagem. Muitas dessas pessoas eram comuns para mim e meu
inimigo. Foi maravilhoso ter tantas pessoas se apresentando em nosso nome.

Meu antigo empregador agora se tornava cada vez mais hostil e até mesmo se aliara
ao meu inimigo. Então, contratei um advogado diferente para lutar contra meu
ex-empregador e rapidamente lhes enviamos uma carta de cessação e desistência.
A carta funcionou e tinha dentes suficientes para conter as ameaças e calúnias.

Aqui está a parte surpreendente de meu ex-empregador se tornar um de meus
inimigos. Poucas semanas antes da minha lesão, minha avaliação de desempenho
gravada continha críticas e elogios entusiasmados. No entanto, de alguma forma,
devido ao meu ferimento, eles decidiram acusar-me falsamente de tantas coisas
ridículas que acabaram se contradizendo.

Foi agora agosto22 e nós ainda estavam presos. Meu filho mais velho disse ao pai e à
avó que queria absolutamente se mudar conosco. Isso enfureceu meu inimigo ainda
mais. Decidimos orar juntos. Pedimos a Deus que tivesse misericórdia de nós e
obrigasse o 'faraó' a nos permitir fugir do 'Egito'.
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Funcionou e Deus fez o milagroso! Ele até fez tudo funcionar com a iniciação do
meu inimigo e tudo SEM TRIBUNAL! Ele assinou afastado todas as crianças na
manhã de de agosto23de 2014, um sábado não menos, e foi tudo juridicamente
vinculativo! Embora meu acidente tenha continuado a ser doloroso e tenha mudado
minha vida, o Senhor usou isso para nos tirar do deserto e nos levar para a 'Terra
das Árvores'.

Enquanto seu advogado mais tarde o fez perceber o erro de assinar o documento de
liberação, Deus o impediu de vir atrás de nós. Apesar de nossa vitória, ele ainda
estava arrogantemente confiante de que eu logo fracassaria em meu casamento e
que então ficaríamos desamparados e sem teto. No mínimo, ele estava confiante de
que as crianças logo perceberiam seu 'erro' de se mudarem comigo e implorariam
para que ele os deixasse voltar para 'casa'.

Oh, como ele estava errado! Ele falhou em ver que nosso Pai estava do meu lado,
não dele! Embora Deus também tenha sido 'por mim' da última vez, meu tempo de
martelar não foi mais necessário desta vez e Ele me libertou. Conseguimos sair do
deserto e entrar na 'Terra das Árvores'. Obrigado pai!

Devo admitir que a vida nunca foi fácil para mim. Inimigo após inimigo se levanta.
Mesmo depois de Deus nos libertar, o inimigo ainda permanece para nos perseguir
e ele o fez, continuamente. Mesmo enquanto escrevia esta última frase, acabei de
receber um alerta da seguradora de que eles mais uma vez rejeitaram o pagamento
de minhas despesas de viagem para tratamento médico.

Enquanto esta entidade continua a me forçar a saltar obstáculos para obter
tratamento, eles puxam o tapete debaixo de nós no último segundo. Pai, por favor,
livra-nos desta instituição de uma vez por todas. Por lei, não posso buscar
tratamento médico por conta própria, então feche isso e me livre deste inimigo
corrupto.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava olhando para um belo vale com flores espetaculares, pássaros coloridos e
animais incríveis. Em vez de serem tímidos como seriam na Terra, os animais
corriam abertamente, pastavam nos prados e bebiam nas nascentes, tudo sem
medo algum.
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O céu era de um lindo azul pontilhado com lindas nuvens brancas. Comecei a rir
quando percebi que as nuvens tinham a forma de animais e se moviam como se
estivessem em um desfile. Eu ri ainda mais quando percebi que Deus havia criado
este show do céu só para mim. Os detalhes intrincados nessas nuvens eram
surpreendentes e não tinham comparação terrestre.

Eu tive tanta alegria aqui porque não estava mais com dor. Eu me senti jovem
novamente e percebi que minhas mãos estavam perfeitas e sem rugas. Corri para
tomar um gole da água de uma nascente próxima, que jorrava de uma rocha. Ao me
aproximar da nascente, percebi que o pequeno pote de confit estava lá e já estava
cheio de água fresca e fresca.

Antes de voltar a sentar na grama para continuar assistindo o 'Amazing Cloud
Show' de Deus, bebi e bebi. Eu balancei minha cabeça e ri de novo quando percebi
que todo o desfile das nuvens havia parado para me permitir beber um pouco de
água e me acomodar.

Depois que me sentei e fiquei confortável, o desfile das nuvens continuou
imediatamente. Observei as nuvens se transformarem em uma ovelha que deu à luz
um cordeiro. A ovelha logo desapareceu, mas o cordeiro permaneceu. A ovelha logo
'saiu do curso', mas uma mão enorme com um anzol de pastor rapidamente a puxou
de volta para o caminho.

Eu poderia dizer que havia algum movimento ao meu redor, então olhei ao redor.
Percebi que todos os pequenos animais no vale e próximos a mim agora estavam
sentados e olhando para o desfile das nuvens comigo. Só então percebi que o som
dos animais sendo excitados veio exatamente quando eles testemunharam o
cordeiro sendo guiado de volta ao caminho.

Eu ri de alegria quando comecei a perceber o quão diferentes os animais aqui no
Céu são comparados aos da Terra. Enquanto eles são muito mais amigáveis,
inteligentes e interativos aqui, de alguma forma ainda parece perfeitamente natural
e, bem, perfeitamente perfeito!

Enquanto eu continuava a gostar de assistir todos os animais adoráveis, uma
pequena chinchila peluda como animal veio até mim. Esta adorável bola de fofura
olhou para mim, então olhou para o meu colo e então olhou para mim novamente.
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Eu: Rindo. "Você quer sentar no meu colo?" Ele moveu a cabeça para cima e para
baixo como se dissesse "sim". Eu ri e sorri. "Bem, venha então!"

Ele subiu no meu colo e rolou de costas para ver o Cloud Show. Enquanto eu
gentilmente acariciava sua barriga macia, percebi que fazer isso me deixava tão ...
feliz !! Eu olhei de volta para o céu e de repente percebi que ele havia sido mais uma
vez pausado para que eu pudesse me acomodar e ficar confortável novamente. Eu ri
e agradeci a Deus por isso.

As nuvens "recomeçaram" e mostraram o cordeiro mudando em vários estágios de
sua vida. Em cada estágio, eu vi um predador diferente vindo atrás do cordeiro. No
entanto, os predadores se tornaram maiores e mais ferozes a cada vez. Na verdade,
fiquei surpreso ao ver como esses predadores eram desproporcionais em tamanho
e número em comparação ao cordeiro.

Observamos como cada vez que as 'mandíbulas da morte' do predador pareciam
que estavam prestes a engolir o cordeirinho inteiro, uma espada enorme sempre
vinha no último momento e cortava o predador. Cada vez que a forma de nuvem de
predador era cortada ao meio, ela começava a desvanecer e logo desaparecia
completamente.

O cordeiro logo se tornou uma ovelha. Eu então observei enquanto ela deu à luz;
primeiro para um cordeiro, depois dois e então para um terceiro cordeiro. Em
seguida, observei ainda mais predadores, agora na forma de lobos, se unirem para
tentar remover cada um dos cordeiros. No entanto, cada vez que eles foram para o
ataque, a espada de Deus os cortou e eles rapidamente se dispersaram.

Chorei de alegria ao ver o poder de Deus em destruir esses inimigos. Os animais
que testemunharam isso comigo giraram, dançaram e pularam de alegria enquanto
cada lobo era cortado ao meio. Eles pareciam tão felizes com cada vitória quanto
eu.

Depois disso, eu vi um rebanho de ovelhas, mas logo mais lobos apareceram. No
entanto, Deus formou uma espécie de cobertura em cúpula. As ovelhas agora
estavam protegidas por uma cúpula que parecia uma bolha gigante soprada de
sabão. Fiquei muito feliz quando vi que as ovelhas protegidas estavam aumentando
em número muito mais rápido do que os lobos.
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Eu levantei minhas mãos em louvor a Deus e agradeci a Ele por esta incrível
demonstração de esperança. Enquanto eu O adorava com todo o meu coração, senti
uma mão tocar suavemente meu ombro. Eu olhei e lá estava Uriel parado lá em sua
armadura completa.

Uriel: Sorrindo. "Então, Erin, você está gostando do show?"

Eu: “Ah sim! Acho que minha cabeça está nas nuvens ... contando ovelhas ... e talvez
alguns dos lobos também. "

Uriel: Rindo. “Maior é Aquele que está com as ovelhas, o pastor, do que aquele que
está contra elas, os lobos”.

Eu: “Os lobos são muitos”.

Uriel: “Sim, mas eles não são mais inimigos aqui no céu. Eles não são mais
predadores aqui. ”

Ele apontou para o vale e lá, ao longe, pude ver uma cova de lobos. Eles eram lindos
e brincalhões. Eles estavam em uma interação amigável com os outros animais e
definitivamente não os estavam caçando. Não havia medo aqui.

Eu: “Uau, há lobos aqui no céu?”

Uriel: “Sim, Erin, e há leões e ursos aqui também. No entanto, eles não precisam
caçar presas desavisadas aqui. Este é um vale pacífico, sem medo de derramamento
de sangue e destruição repentina. Agora, Erin, o Rei, Deus, pede a sua presença. ”

Eu rapidamente pulei de pé. Uriel estendeu a mão para pegar minha mão e
estávamos instantaneamente na frente da Porta de Deus.

Uriel: Sorrindo. "Erin, olhe para cima."

Eu olhei para o céu e percebi que todas as nuvens agora estavam banhadas em ouro
brilhante. Então vi as nuvens se transformarem em ovelhas douradas que agora
pareciam muito fortes.

Eu: “Uriel, o que isso significa?”
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Uriel: “As coisas vão mudar em breve para muitos de vocês. Deus enviou anjos a seu
respeito. Sua recompensa está com ele. Esquemas são criados na escuridão e geram
destruição. No entanto, você não deve temer quando Deus vê o que os ímpios fazem
em segredo e não fará prosperar seus planos malignos contra você. ”

Eu: “Uriel, eu só quero me livrar de todos eles. Não me sinto confortável em
regozijar-me com a morte deles. Tenho sido vítima dos esquemas dos ímpios desde
a minha juventude. Durante a maioria dessas vezes, eu carecia completamente de
conhecimento e sabedoria divina. ”

Uriel: “Erin, Deus acabou de mostrar a você que Ele já sabe disso, que seu nome
ainda está escrito na palma de Sua mão e que você está sempre diante Dele. Ele
nunca se esqueceu de você. Ele criou as nuvens antes de você e sua história agora
está até mesmo escrita na tábua do céu.

“Mais importante, Sua história de amor por você também está escrita na tábua de
Seu coração. Você é amada, Erin. Ele não se senta como um jovem leão faminto
esperando que você peque ou cometa um erro. Ele não olha para atacar e rasgar
você em pedaços e devorá-lo, deixando sua carcaça para os abutres. Este não é o
caráter de Deus.

“Mesmo que, às vezes, você fique se perguntando sobre o que está por vir, pois
parece que o inimigo tem vitória após vitória contra você, não se preocupe. Deus
tem um plano e logo a dança deles se transformará em luto. Agora, Deus pede a sua
presença. ”

Ele estendeu a mão e colocou algo como vaselina nos meus olhos. Ele então me
conduziu através da Porta de Deus e em Suas Cortes. A música era linda e diferente
de tudo aqui na Terra. Eu podia ouvir um coro de anjos cantando em perfeita
harmonia.

Anjos: “Santo, santo, santo, misericordioso e poderoso, Ele é glorioso e digno de ser
louvado! A Deus seja a glória para sempre mais! Aleluia, aleluia, para todo o sempre,
aleluia, aleluia! "

A música entrou direto em meu corpo e fluiu por minhas veias e músculos. Até
mesmo meus ossos podiam sentir sua canção de adoração. Enquanto eu ouvia,

11



Uriel me trouxe o mais perto que pôde do trono. Meus joelhos logo dobraram ali
mesmo no Mar de Vidro. Abaixei minha cabeça e o louvei por um bom tempo.

Agradeci a Ele por me salvar dos incontáveis   esquemas do inimigo. Agradeci a Ele
por nos levar a um local onde nossos inimigos não puderam nos machucar como se
estivessem continuamente tramando. Em seguida, agradeci antecipadamente pela
cura que Ele prometeu.

Eu: “Pai, sinto muito por não confiar plenamente em Ti. Todos esses problemas
tornaram tão difícil ver todo o bem que resultou de tudo o que Você fez por nós. Eu
sinto muito por enterrar minha esperança. Por favor, pai, por favor, me perdoe. ”

Deus: “Erin, você está perdoada. Você não está aqui em julgamento. Embora o
inimigo o persiga como fez com Meu servo Davi, você está aqui comigo. ”

Minha atenção foi atraída de volta para as três portas, as mesmas que eu acabara de
ver no meu sonho anterior. Eles estavam sentados à minha esquerda.

Deus: “Seus inimigos estão do lado errado da Minha Corte e, em vez disso, passam
por aquelas portas. Os culpados não comparecem perante o juiz de boa vontade e
por convite pessoal como você, mas, em vez disso, são convocados pela força. Os
sons de suas vozes são como barulho e clamor para mim. Seu fedor não Me agrada,
então seu tempo aqui é rápido.

“Você, Erin, venha à Minha Porta por convite. Embora seja bom ter medo de mim,
você não deve ter medo de mim. Embora alguém deva ter medo de Mim quando
estiver em pecado, não deve ter medo de Mim ao fazer o que foi chamado a fazer
para os Meus propósitos.

“Bem, eu sei que, às vezes, você pensa que talvez tenha pecado e esteja fora do Meu
favor. Erin, você não é. Você está sendo usado como uma unidade de medida.
Embora às vezes eu também use o mal contra o mal como medida, eu avalio
homens e mulheres iníquos por suas ações contra Meus eleitos.

“Erin, eu não retribuo o mal com o bem, nem promovo seus esquemas para levar
adiante seu curso. Embora eu permita que os ímpios prosperem, faço isso apenas
dentro de Meus perímetros e dentro do que foi predito. Enquanto os ímpios
recebem o que o mundo oferece, lembre-se de que essa será sua única recompensa.
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“Erin, embora você tenha perdido o mundo, você ganhou a eternidade aqui.
Embora o tempo que você passou no mundo tenha passado rapidamente,
especialmente quando o mal parece prevalecer, eu digo a você a verdade, Erin, os
ímpios não residem aqui. Aqueles que não se afastam do mal e se arrependem
diante de mim com humildade estão longe de mim.

“A cada dia, os ímpios ficam mais e mais satisfeitos consigo mesmos, à medida que
aumenta a evidência contra eles. Um dia, em breve, eles vão acordar e ficar em
choque quando aqueles que estão infligindo forem removidos do perigo, assim
como as nuvens que você acabou de ver. ”

Eu: “Pai, as coisas agora estão se acelerando muito rapidamente. Parece que o mal
agora é o prato principal e que resta muito pouco bem. ”

Deus: “Erin, você viu os esquemas dos ímpios. O inimigo agora quer distraí-lo, pois
sabe que logo o chamarei para algo ainda maior. Logo você vai entender. Agora, fale
de seus sonhos recentes. ”

Eu: “Sim, padre. Em 14maio,deVocê me fez consciente de alguns problemas que vem.
Eu descobri algo, mas, sério, Você me mostrou. Não sei se isso é por agora ou para
outra hora. No entanto, tenho tido dificuldade em escrever sobre isso por causa do
medo. Sinto muito.

“A primeira coisa que você me mostrou foi um artigo de um site de oração
muçulmano. Como a organização que patrocina este site é supostamente 'pacífica' e
'popular', eu não esperava ver nada dramático. Ao olhar para a foto incluída com o
artigo, fiquei um pouco intrigado quanto ao motivo pelo qual Você gostaria que eu
continuasse a olhar para ela. Foi então que de repente vi o 'item' preso ao menino
logo acima de suas mãos de 'oração'.
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“Eu rapidamente tirei uma captura de tela. Eu então observei vários comentários
feitos abaixo da imagem sobre como o artigo era bom. Finalmente, depois de cerca
de dois dias, alguém comentou sobre os explosivos amarrados ao menino. Poucas
horas após o comentário, a imagem foi substituída por outra incontroversa. ”

NOTA: Depois que esse sonho foi concluído, mais tarde me foi mostrada uma
mensagem de parabéns ao terrorista que assassinou dezenas de pessoas, a maioria
crianças, em um recente concerto de Ariana Grande que fui levado a acrescentar.
Este foi um evento tão horrível, mas as pessoas que dirigem este site tiveram uma
alegria notável com suas mortes.
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“Eu também tive um sonho na noite de anteontem e estava indo para uma festa de
gala. Eu estava usando sapatos pretos incompatíveis. Um era um tamanco de
inverno e o outro um tênis preto. Foi só então que percebi de repente que, em vez
disso, poderia estar usando lindas sandálias o tempo todo. ”

Deus: “Em vez disso, olhe para as coisas desta forma. Belos são os pés de quem traz
as Boas Novas, não importa o que esteja usando nos pés. Mesmo que em breve você
viaje para muitos lugares, ainda se sentirá um pouco indigno de sua chamada. No
entanto, não se preocupe, Erin, pois irei equipá-la adequadamente em tudo o que
fizer. Eu também tenho planos de curar você em breve. ”

Eu: “Obrigado, padre. O lado esquerdo do meu rosto e braço agora estão
dormentes. É como se tivesse acabado de ir ao dentista. Isso é muito desconfortável
para mim. ”

Deus: “Farei tudo o que prometi em seu tempo e em breve. Agora, há problemas
ainda maiores em 'sua terra', pois o inimigo começou a dividir 'a terra'. Agora, olhe
lá embaixo. ”

Deus dividiu o Mar de Vidro para mostrar a Terra abaixo de nós. De alguma forma,
eu soube que deveria olhar diretamente para o Oriente Médio.

Deus: “Erin, esta é a Babilônia.”

Uma área de terra bem perto de Israel iluminou-se. No entanto, de alguma forma
eu sabia que Ele também estava se referindo ao Islã em sua totalidade.

Deus: “Erin, esta é a 'Terra dos Dez Líderes'.”

Eu: “Mas, padre, pensei que os EUA fossem a Babilônia.”

Deus: “Sim, mas é um tipo diferente de Babilônia e mais parecido com Tiro. Agora,
é importante que você escreva claramente tudo o que em breve será mostrado. ”

Eu: “Pai, encontrei um site islâmico há cerca de uma semana, mas agora acredito
que o Senhor realmente me enviou para lá. Eu descobri algo lá que não acredito
que muitos tenham visto. Eu vi uma foto e uma contagem regressiva mostrando que
faltavam apenas alguns dias, mas para quê?
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“Israel vai comemorar o Jubileu de Jerusalém em breve, em 24maio.deO presidente e
seu gabinete também estarão presentes ao mesmo tempo. Os palestinos
convocaram um 'Dia de Fúria' enquanto visitam Belém.

“Estou preocupado e tenho orado por Israel e pelos EUA desde então. Acredito que,
neste ano ou no próximo, mas talvez até amanhã, algo possa acontecer. ”

Deus: “Embora seja sensato tomar nota, Erin, lembre-se de que estou aqui sentado
no Trono e sei sobre cada negócio feito em segredo. Agora, muito tempo atrás, você
viu cavalos velozes enquanto o inimigo descia sobre Jerusalém como uma nuvem. ”

Eu: “Sim, padre. Um contrato saiu e foi assinado contra ela. Os EUA foram
enganados recentemente? ”

Deus: “Basta por hoje. Vou remover seus inimigos e providenciar para você tudo o
que prometi e muito mais. Você verá paredes removidas. Você então se concentrará
no que eu revelo e lidará menos com o seu problema. Eu encontrei graça em você.
Eu amo Você."

Eu: “Eu te amo, padre.”

Uriel me trouxe até a porta de Deus. Decidi voltar na direção do Trono. Embora eu
não pudesse ver Deus, a luz Dele brilhou forte. Eu estava chorando.

Eu: Chorando. "Obrigado, padre, por abrir sua porta para mim."

Eu então coloquei minha mão sobre meu coração e fiz uma reverência para ele. Eu
ouvi o rolar de sua risada. Achei que isso o deixara feliz, quase como uma espécie
de oferta.

Deus: rindo. "Erin, você sempre passará por esta porta, não por aquelas outras
portas, então não se preocupe."

Enquanto Uriel me tirava da porta, eu me virei novamente e acenei um adeus, mas
realmente 'vejo você de novo em breve'.

Uriel: Direcionando minha atenção de volta para ele. “Agora, Erin, isso é
importante. Várias coisas que foram mostradas a você estão interligadas e são
significativas. ”
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Eu: “Sim, Uriel. Fiz uma lista de coisas que percebi recentemente: o

● Ramadã começa em cinco dias e há um enredo em andamento.
● A Palestina convocou um 'Dia da Fúria' durante a visita do presidente a

Belém.
● Há uma grande celebração em Israel como este é o 50° Ano de Jerusalém, o

Jubileu. Foi quando Deus devolveu Jerusalém aos judeus.
● O presidente, sua família e seu gabinete estarão presentes para participar

das celebrações.
● A Coreia do Norte intensificou suas provocações.
● Os EUA estão agora divididos, política e racialmente, como em nenhum

outro momento da história.
● Recentemente, o tempo está extremamente ruim.
● Foi-me mostrado que em breve experimentaremos um calor recorde, pois

Deus aumentará o calor para golpear a terra.
● Vejo recursos sendo perdidos, junto com safras e comunicações. Eu vejo

linhas elétricas caídas. Tudo isso parece que pode ser para este verão.
● Vejo problemas com viagens.

“Tive vários sonhos com tudo isso e pedi a Deus que permitisse que meus filhos
ficassem em casa neste verão. Orei para que eles não possam viajar ou para que
meu inimigo simplesmente não queira que eles venham desta vez. Uriel, sinto que
muitas coisas não estão bem com o mundo agora. ”

Uriel: “Sim, Erin, há batalhas épicas ocorrendo. No entanto, há muitos mais em
breve, muito em breve, por vir. Ainda estou com meu equipamento de batalha por
um motivo. Estamos evitando várias brechas inimigas agora. The heaviness you feel
in the atmosphere around you is due to all of this taking place right now.

“Now, be careful of what you believe as truth via communications received from
'the world'. Very little they now say is the truth. The rules have changed and much
more is now permissible, even though most of it is not beneficial. Your only trusted
Source is to now be the Word of God and the Counselor, the Holy Spirit, God's Voice
in you.

“Now, be careful about using the web. Remember the size of the spider that
controls the web. Michael is battling this 'spider' right now, along with several of us.
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As soon as several areas of attack are cut down, new ones instantly spring forth in
their place.

“Erin, you must put everything before God. Pray over your devices and remind your
household of the dangers. Be diligent, Erin, as there is an epic battle that continues.
You will soon be called into even greater service.

“Yes, Erin, you are a type of soldier, but, even more importantly, you are a Bride.
Just remember that the Groom always sends Gifts ahead before He comes for her,
okay?”

I must have still looked a bit worried despite his reassurances as Uriel then smiled
at me and gently placed a reassuring hand onto my shoulder. I nodded in
agreement.

Me: “Okay, Uriel.”

Uriel: “Do not worry. The times of the prophets, that which is written, is soon
coming to pass. You will see it unfold and be amazed.”

Me: “Uriel, did the Lord send the beautiful little Kingfisher to my bird feeder earlier
today?”

Uriel: Sorrindo. “Yes, Erin. Remember that everything Good and Holy only comes
from God. If He is surely in the big things, then He is surely also in the small things.
He delights in you. When you smile, it makes His heart glad.”

Me: “Please tell Him to send more, okay?”

Uriel: Laughing. “Erin, tell Him yourself. His Door is always open to You.”

I looked over to God's Door and it was open. I wanted to walk back, but looked over
at Uriel first. He smiled and gave me an approving nod. I opened the door slightly
and looked towards the bright light as best I could. I knew God was there, but still
could not see Him through the indescribably intense brightness.

Eu: Sorrindo. “Father, thank You for sending the Kingfisher. Oh, yes, and thank You
for all of the little chickadees as well.”
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God: I heard rolling laughter. “You are very welcome, Erin. I will send even more.”

Sonhe…
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