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159 - Deus, o Arcanjo e Revelação

Recebido Domingo, 12 de abril de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 19)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por meus filhos, por minha família e amigos
e por nos protegendo e mantendo nossos olhos em você. Pai, eu te amo e
preciso da sua ajuda. Meu coração está pesado e estou abatido. É difícil
saber o que compartilhar, pois é difícil discernir quem é por nós e quem está
contra nós às vezes.

O inimigo está enviando dardos inflamados agora mesmo contra meus
amigos, além de atingir pessoalmente a mim e minha família. Por favor,
envie os Seus anjos para ajudar ou conceder o presente de invocar o fogo do
Céu junto com velocidade e agilidade pessoal. Eu sei que isso parece
orgulhoso, mas estou perguntando do meu coração.

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou no céu, na base da montanha de Deus. Estou bem ao lado do
velho portão florestal de meu sonho durante minha EQM em 2004. Estou
desanimado porque estou fora disso. Quando abro o velho portão frágil, na
minha frente estão dois anjos. Um anjo é o anjo que assobia que eu não via
há muito tempo, chamado 'Breakthrough', bem como um arcanjo ou perto
dele.

O arcanjo estava usando uma armadura de alta tecnologia e tinha um
arco enorme com flechas nas costas. Ele tinha uma envergadura enorme e
seu cabelo tinha vários tons de ouro, bronze e branco. Ele tinha belos olhos
verdes dourados e sua pele era um brilho quente de mel.

Ele estava falando sério, mas me cumprimentou com um sorriso.
Quando ele sorria, seus dentes eram brancos e enfatizava o branco de seus
olhos. Ele era realmente um espetáculo para ser visto. A descoberta também
era linda com uma luz irradiada e era brilhante como uma lâmpada. O anjo
com a flecha alcançou minha mão.

Anjo: “Erin, hoje será uma jornada para lembrá-la de seu lugar com Deus.”
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Hesitei por um momento e depois peguei sua mão. Em vez de me
levar instantaneamente a algum lugar, ele me levou para dar uma volta
depois que passei pelo portão. Eu estava entre os dois anjos e o topo da
minha cabeça estava na cintura deles.

Caminhamos por algum tempo ao longo do caminho da floresta e
depois chegamos ao sopé da Montanha de Deus. Antes de mim, havia um
longo caminho de ziguezagues. Eu olhei para ele e fiquei desanimado. Eu
balancei minha cabeça e comecei a chorar.

Eu: “Anjos, já estive aqui antes. Não posso escolher um caminho mais fácil?
Tem que haver uma maneira mais rápida de ir a Deus novamente.”

Eu ouvi o apito Breakthrough e apontei minha atenção para a nossa
esquerda. Lá eu vi um caminho coberto de neve em uma paisagem escura e
mal conseguia distinguir a escada no final dela. Comecei a chorar.

Eu: “Descoberta, também não quero começar da cúpula, pois isso foi
bastante assustador.”

Procurei a chave de Deus no bolso, mas não estava lá. Eu ouvi o apito
Breakthrough e chamei minha atenção para o enorme anjo à minha direita.
Ele estava segurando a chave.

Eu: “Posso ficar com isso?”

Anjo: “Erin, você tem vários caminhos a seguir aqui. Existe o longo caminho
com memórias dolorosas e uma inclinação gradual. Existe o outro caminho
onde você experimenta o que seus olhos foram velados e seus ouvidos
foram cobertos no físico. Ou você pode simplesmente ir a Deus com esta
chave que destranca a porta para Ele.”

Eu: “Claro que quero a chave para destrancar a porta Dele. Eu perdi a chave
dele?”

Anjo: “Não, você não fez isso, mas você simplesmente falhou em usá-lo.
Erin, há uma batalha épica ocorrendo aqui e você está sendo atacada de
todos os ângulos. Você está até mesmo sendo atacado de dentro de suas
fronteiras. Estamos aqui para viajar com você, pois você está enfrentando
problemas e estamos aqui para ajudá-lo.”

Eu: “Já estou lá, pois o problema está sobre nós agora.”

Anjo: “Não, Erin, este é o começo. Você foi avisado pouco antes da terceira
Lua de Sangue do que está sendo formado contra você. Veja a hora em que
você está e sete dias antes disso.
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“Erin, não é só você e sua família que o inimigo tem missão. Também
lhe foram mostradas as camas ou colchões. Esta é a evidência no cerne da
questão. Onde você deita sua cabeça?"

Eu: “Meu colchão é confortável. Tenho lençóis e travesseiros macios. Parece
limpo.”

Anjo: “Não é a isso que colchão o sonho se referia.”

Eu pensei sobre isso. Tenho cuidado com a minha cama, pois é onde o
Senhor me visita. Eu lavo meus lençóis todos os dias e eu os unjo com óleo.
Quando oro de manhã e à noite, agradeço ao Senhor por isso. Eu não estava
entendendo.

Eu: “Ajude-me a entender, anjo, porque meu colchão é dedicado a Deus e
eu o vejo como um solo sagrado, já que sonho lá”.

Anjo: “Erin, você olha muito para trás. Deus mostrou a você como remover
as coisas que estão pesando sobre você. Travesseiros de penas e conforto
semelhante a nuvens não vão amortecer um peso de chumbo. Você deve
deixar isso ir.”

A descoberta me levou para a minha garagem por um momento. Antes
de mim havia memórias. Eu olhei para Breakthrough e ele tinha uma lágrima
nos olhos.

Eu: “Você está comigo há muito tempo, não está?”

Breakthrough acenou com a cabeça e sorriu enquanto pegava minha
mão e me levava para o caminho das caixas. Imediatamente percebi que
estávamos em uma piscina drenada. Era o fundo de uma grande piscina
pública. Diante de mim estavam prateleiras de recantos de design de
interiores, acessórios e tecidos antigos e itens que salvei do meu comércio.

Em seguida, ele direcionou minha atenção para minha mesa de
desenho e cadeira. A mudança os danificou. Eu os tenho há anos e
substituí-los custaria facilmente milhares de dólares. Eles estavam em pó.
Ele então me direcionou para caixas de papéis, arquivos e fotos. Depois
disso, havia caixas de roupas e estoques de uma de minhas lojas.

Eu: “Ok, você tem razão. É muito. Isso é um fardo.”

Ele me deu um abraço lateral e sorriu e chamou minha atenção de
volta para a porta. Enquanto caminhávamos para a saída, havia um colchão
velho. Eu já não possuía fisicamente este colchão, mas reconheci-o como um
colchão de dez anos atrás. Era minha cama de casamento e era o colchão de
abuso. Eu olhei e fiquei doente.
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Eu então olhei para Breakthrough, que estava na porta querendo que
eu fosse com ele. Eu estava chorando e ele tinha uma expressão de muita
compaixão e amor em seu rosto. Ele sabia de tudo isso. Ele assobiou e eu
peguei sua mão e passei pela porta. Eu olhei para trás e a porta estava
fechada. O outro ângulo se juntou a nós.

Eu: “Eu entendo o que você está dizendo. Devo remover este fardo do
passado para seguir em frente.”

Anjo: “Erin, Deus ainda vai te usar, mas não é Seu desejo que você aguente
mais peso e opressão em sua jornada. Foi mostrado a você o que está
acontecendo ao seu redor e isso é real e não imaginado. Foram mostradas a
vocês batalhas travadas no reino espiritual, mas agora colidiram com o reino
físico e os dois agora são um e trabalham em uníssono.”

Eu: “Mas as forças das trevas sempre estiveram agindo por meio de outras
pessoas desde o início. Por que isso é diferente?”

Anjo: “Erin, olhe a época em que você está na Terra. Foram mostrados
sinais nos Céus, vomitando fogo, cinzas e fumaça. O chão tremeu e
continua. Há um aumento. Existem guerras e rumores de guerras.
Disseram-lhe para observar Israel no tempo e orar por sua bênção. A que
horas você acha que estamos?”

Eu: “O tempo dos problemas de Jacó?”

Breakthrough assobiou e minha atenção foi atraída para uma varanda.
Esta era a mesma varanda ou área de observação do Céu. Caminhamos e
olhamos para o lado e lá estava a Terra girando ligeiramente fora de
inclinação.

Anjo: "Você verá primeiro com os olhos de uma águia e então verá no reino
do Espírito. Tenha o cuidado de registrar isso exatamente como você é
mostrado."

Desenho da Terra com Luas e Sol

Tradução: Fire Ring: Círculo de Fogo;
Red Lights and Fire: Luz Vermelha com
Fogo; Israel Bright Blue: Israel Azul
Brilhante; Earth: Terra; Moving right:
Movendo para Direita
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Eu vi coisas dispostas na minha frente e desenhei o diagrama acima.

Eu: “Anjo, é esta hora agora?”

Anjo: "Sim, é. Agora vou lhe dizer uma coisa; olha para a rotação e o
movimento."

A Terra parecia girar para a esquerda. Acima da Terra estavam as
quatro Luas de Sangue e o eclipse movendo-se para a direita e nivelado;
paralelo à Terra. Então olhei e vi Israel como uma estrela azul e ao redor
dela havia inimigos em vermelho.

Eu não sabia que havia um inimigo na América do Sul. Outros se
pareciam com a China, a Rússia, a Coréia e a Índia, mas eu não tinha
certeza. Os dez príncipes que a cercavam pareciam ser de países islâmicos,
Alemanha, Washington DC, área de Nova York e Filadélfia , mas novamente
eu não tinha certeza?

Eu: “Eu não entendo tudo o que estou vendo.”

Então o anjo nos moveu em direção ao Oriente Médio e lá eu vi a
cúpula sobre Israel. Eu podia ver os inimigos lutando contra a cidade de
Jerusalém em plena luz do dia. Eu podia ver exércitos de anjos assim como
exércitos de demônios. Havia uma batalha muito além descrição e armas de
diferentes tipos. Quando olhei para o céu, a lua de sangue estava quase
acabando.

Eu: "Então, isso aconteceu algum tempo depois da última lua de sangue?
Quando?"

Anjo: "Seu trabalho é apenas observar e escrever. Não tente adivinhar o
tempo, pois esta não é a tarefa de Deus para você."

Então imediatamente recuamos e eu vi a teia de aranha sobre a Terra
sendo girada pela enorme aranha. Eu vi o anjo Michael com uma espada
enorme lutando contra a aranha e cortando a teia. Eu vi as luzes obscuras
de áreas do inimigo desaparecer.

Estas eram áreas das quais eu não sabia que o inimigo era e vi
blecautes em áreas povoadas. Foi uma visão assustadora. Enquanto isso,
Israel ainda estava sendo martelado pelos príncipes que a cercavam.

O avanço alcançou minha mão esquerda e assim o fez o outro anjo à
minha direita. Imediatamente estávamos na porta de ouro de Deus e o anjo
me entregou a chave.

Anjo: "Erin, você tem uma tarefa aqui, pois você é uma vidente e uma
escriba. O inimigo quer você destruída, desencorajada e desligada para os
propósitos de Deus. Suas flechas flamejantes são maiores do que dardos
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inflamados, então use-as e fale em Espírito e em verdade. O inimigo vai
roubar, matar e destruir. ”

O anjo Breakthrough caminhou até um tipo de cortina e por trás dessa
cortina eu podia ver reuniões. Eu vi telas de computador e demônios falando
nos ouvidos de amigos que nunca vi pessoalmente. Havia um demônio
sussurrando, um demônio lisonjeando no ouvido e um demônio do outro
lado falando mentiras.

Eu vi um demônio controlando os teclados e outro controlando a tela.
Eu vi então um príncipe governando este principado e este poder. Eu vi a
operação plena do negativo ou oposto dos frutos do espírito. Eu então vi
muitos cristãos sendo entregues ao príncipe enquanto grilhões e algemas
prendiam o usuário.

Eu: “Então a internet é outro poder e principado governado por um príncipe
ou príncipes separados de acordo com a região?”

Breakthrough assobiava e batia palmas acenando com a cabeça.
Virei-me para o outro anjo.

Eu: "Por que Breakthrough não fala, mas apenas assobia? Isso parece
estranho para mim?"

Anjo: Rindo. "Erin, ele orienta suas escolhas apresentando um visual. É com
suas próprias palavras quando ele limpa seu caminho e mostra o avanço. É
divinamente Deus quem permite isso. O avanço ajudou você muitas vezes
ao apresentar um escapar de seus problemas e trazê-lo para mais perto de
Deus.

"O avanço também é um farol para que outros anjos enviem ajuda. Ele
é de alto escalão e tem muitos que o ajudam. Ele envia bênçãos do céu por
direção de Deus, mas também aponta seus obstáculos que o impedem de
experimentar o melhor de Deus.

"Agora mesmo, Deus enviou Revelação para mostrar-lhe coisas que
estão pesando sobre você. Você tem bênçãos que vêm diretamente de Deus,
então não impeça a Revelação."

Eu: Rindo. "Deus Pai do Céu, Você é incrivelmente sábio e onisciente.
Obrigado por enviar Breakthrough e este anjo com flechas."

Anjo: "Erin, eu também sou um anjo de cura e estamos aqui para ajudar.
Agora, foram mostrados a você os acampamentos inimigos e as posições dos
príncipes, mas há mais e você ainda tem um na sua área.
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"Você também tem um sobre sua localização física e sua área
eletrônica no ar. Você viu as estratégias de guerra tanto no físico quanto no
espiritual. É o mesmo.”

Eu: "Foi-me mostrado a peneiração da farinha e do trigo. Isso está
relacionado?"

Breakthrough abriu a cortina novamente e eu vi uma tigela de frutas.
Eu vi um círculo de amigos ao redor de uma mesa e a fruta estava no
centro. Eu os vi discutindo sobre mim e, no início, houve palavras lisonjeiras.

Então uma pessoa atendeu uma fruta, cada um deu uma mordida e
suas palavras ficaram com inveja. Então, a fruta na tigela ficou mole e suas
palavras tornaram-se ciumentas, acusatórias e eventualmente mentirosas.

A fruta na tigela então começou a apodrecer e eu vi raiva, vingança e
desejo para destruir. Tinha superado a bela mesa e a tigela de frutas.
Breakthrough virou-se para olhar para mim e tinha uma lágrima nos olhos
enquanto eu chorava.

Eu: "Estes são meus amigos? Eu não faço isso com eles. Por quê? Já é
tarde? Por quê?”

Anjo: "O inimigo sabe que é tarde. Agora vá às Escrituras e veja a história
de Elias. Erin, você conhece Elias, mas lembre-se de Enoque também."

Eu vi a cortina se abrir novamente e Breakthrough me mostrou Jezebel
sendo jogada ao chão e então os cães rasgando seu corpo. Eu vi Jeú saindo
para destruir os setenta filhos de Acabe e então os quarenta e dois irmãos
de Acazias sendo mortos por Jeú e seus homens. Então eu vi os limites da
família de Acabe e, em seguida, os adoradores de Baal sendo mortos."

Eu: “Não entendo. Por que isso é relevante?”

Anjo: “Olha, Erin.”

Então, vi a cidade de Jerusalém sendo pisoteada por quarenta e dois
meses, as duas testemunhas e, em seguida, especialmente Elias sendo
morto e pisoteado nas ruas como Jezabel. Eu vi a Terra diminuir o zoom e vi
trinta e cinco príncipes em todo o mundo em territórios.

Então Eu vi trinta e cinco príncipes na Web ou WWW ou Internet
'WWIII'. Eu vi setenta príncipes no total e dez áreas principais ao redor de
Israel se movendo contra ela.

Eu: “Anjo, então o padrão está vindo como nos dias de Elias depois somos
arrebatados? Isso é antes ou depois ou ambos? Precisamos ver alguns dos
problemas de Jacó? Essa vingança é pelo que Jeú fez a Jezabel e também
pelo que Elias profetizou? O padrão se repetirá?”
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Anjo: “Os números são significativos para Deus quando mencionados, então
tome nota disso.”

Eu: “É difícil ver Elias e Enoque sendo arrastados pela rua.”

Anjo: "É uma prática comum contra o povo de Deus já nesta região. Esta
não é uma prática nova. Lembre-se de que o inimigo também tem uma
cópia das Palavras de Deus. Ele frequentemente zomba de Deus e do povo
de Deus usando a Bíblia como seu guia. Não seja enganada com isso.

"Foi mostrado a você o que o inimigo está fazendo agora, então ore,
Erin. Ele está tramando e tem atribuições contra você. Aqueles que não são
totalmente conhecedores da Palavra ou permanecem ambíguos, rapidamente
cairão nas mãos nas táticas do inimigo.

"Muitos são rápidos em fazer cócegas nas orelhas de um lado e
curvados do outro. Eles são controlados pelo príncipe de sua região, pois são
facilmente vítimas de falsas profecias."

Eu: “Como podemos saber o que é a verdadeira profecia e o que é a falsa
profecia?”

Anjo: “Primeiro, o que um profeta que fala falsamente deseja?”

Eu: “Atenção e poder”.

Anjo: “Tudo isso começa quando o oposto dos frutos do Espírito estão
operando na vida do profeta fazendo isso e você conhecerá tal homem por
seus frutos. Falsos profetas começarão algo assim:

“Eles leem uma profecia e decidem que é de Deus. Então, eles vão
mantê-la e cobiçá-la pessoalmente. Então, eles pegam várias coisas que
parecem boas para eles com base na confirmação e elogios de outros e
ruminam por um tempo como uma vaca ruminando.

"Então eles farão a profecia de outros a fim de obterem aprovação.
Então, eles começarão a usar várias palavras de outros, tanto falsas quanto
verdadeiras, e irão mexer com sua profecia anterior para chegar a uma
profecia combinada.

"Então começará a ouvir dos demônios exatamente como foi mostrado
a você onde eles serão capazes de fazer cócegas em uma orelha e entortar
outra.

“Então, quando uma data ou profecia não sair como eles declararam,
eles rapidamente darão desculpas como 'oh, eu devo ter ouvido errado 'ou'
oh, eu devia ter estado distraído'.”

Eu: “Certamente já fiz isso antes, pois também me distraí.”
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Anjo: “Sim, mas a diferença é que você só libera aquilo que Deus lhe diz
para liberar e você aprendeu a esperar nEle. No entanto, porque os falsos
profetas estão ansiosos para dar a primeira palavra antes de qualquer outra
pessoa, eles são rápidos em saltar mesmo quando eles não têm a direção de
Deus.

"Erin, Deus limitou sua tecnologia para você e seus filhos. Ele mantém
você longe da televisão e da profecia de outros. Você está escondida.

"Agora, quando você vai à livraria e ver outros livros sobre o Céu, você
se preocupa que seus livros tenham perdido preferência. No entanto, este
não é o caso, pois seus livros são para um tempo determinado. Erin, não
inveje o tempo designado para outro e lembre-se de que o inimigo designou
alguns também, mesmo à vista de todos.”

Eu: "Anjo, estou bem em ser completamente removido. Você pode remover
meu nome e pode me esconder até o arrebatamento para ficar
completamente fora da grade e do radar."

Anjo: Rino com Breakthrough. "Erin, não dê ao inimigo um ponto de apoio.
Não se esconda em sua caverna. Deixe Deus ministrar a você. Ele removeu
seus inimigos. Ele colocou você em Sua aljava até que Ele a puxasse para
usá-la. Você tem uma chave aqui.”

Eu: "Eu sei que você está me mostrando coisas que me afastam de Deus,
mas na verdade todos nós. Vejo que o inimigo está aumentando. Passei o
tempo da minha dificuldade apenas para entrar em uma batalha diferente.

Agora posso ver que haverá dificuldade até que Jesus venha por nós.
Por favor, Deus, que a Tua Vontade seja feita em minha vida.”

Anjo: "Erin, você sabe o que deve ser feito. Foi-lhe mostrado como expor os
falsos profetas. Você conhece a sua armadura. Você conhece os padrões.
Você entende que alguns dos seus problemas com a tecnologia são, na
verdade, uma bênção de Deus.

"Tome uma posição e use sua chave e vá para Deus. Nós estamos
aqui. Em breve sua cura virá e milagres acontecerão. Assim como o inimigo
se infundiu com seus eleitos, você será infundido com as coisas do Céu. O
derramamento de milagres está chegando.

"O derramamento de ataques também não vai parar. Assim foi nos
dias de Noé, será agora. Não desanime com as coisas que se dizem de você,
mas apenas saiba de onde vêm e ore. Você são amados por Deus, mas
desprezados por muitos."
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Eu: “Sim, eu vi até mesmo 'amigos' cristãos reunidos ao redor da mesa
comendo frutas ruins. É de partir o coração, mas fico feliz quando outros
ouvem a voz de Deus.”

Anjo: “Ore, pois não é para você ficar muito tempo aqui observando. Você
pode atrasar sua caminhada se tentar ganhar o favor deles. A única maneira
de você ganhar o favor deles é se você falhar e eles se elevarem acima de
você e então poderem dizer, 'Eu avisei', edificando assim a altura de sua
posição inferior.

“Você tem muitos amigos e muitos inimigos, mas não há nada de novo
sob o sol. Você deve continuar em seu caminho e nós a ajudaremos. Deus
tem bênçãos para você se permitir que Ele o carregue pelo resto desta
jornada. Você vai se soltar e deixar Deus?”

Eu chorei por um momento enquanto cada tentativa cobrava seu
preço. A cada vez, Deus me concede mais conhecimento em meio ao meu
problema.

Eu: “O que tenho a perder?”

Então peguei a chave e me virei para abrir a porta de Deus. A luz fluiu
com brilho quando entrei.

O sonho acabou.

Por favor, tentem amar uns aos outros como os frutos do Espírito são,
conforme Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, tolerância, bondade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há
lei. Então, por favor, estude Gálatas 6 para mais.

Que Deus abençoe a todos vocês, pois eu os amo muito. Que Deus
traga Revelação para todos vocês, em Nome de Jesus, Amém.

Todas as minhas bênçãos, Erin
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