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164 - Uriel, Águia e os Ramos

Recebidos no sábado, 30 de maio de 2015

(anteriormente conhecido como Profético 24)

Comunhão

Querido Pai,

Tivemos tantas provações esta semana e hoje estamos exaustos,
exaustos e doloridos. Em meus sonhos, nas últimas duas noites, Você me
mostrou uma descoberta. Não estou me referindo ao anjo Revelação do Céu,
mas sim à descoberta física e espiritual.

Já se passaram exatamente sete anos e um dia desde a minha cirurgia
de marca-passo. No começo eu não entendi por que você permitiria isso em
vez de apenas me curar. Bem, agora eu entendo que estou aprendendo a
permanecer firme durante as provações e não obstinado. Agora estou
apenas fisicamente e mentalmente suportando e procurando por você.

De maneira nenhuma alcancei grandeza aqui, apenas reconheci Sua
força quando estou sendo usado por Você. Coisas que normalmente teriam
me deixado deitado na cama reclamando ou de joelhos implorando por
misericórdia e perguntando: 'Por que eu?'

Bem, de forma mais realista, 'Será que não provei que estou nisto e te
seguindo de todo o coração? Você não deveria estar me abençoando como
uma testemunha de Sua bondade, em vez de permitir meus problemas? Oh,
por que, Deus, por que coitado de mim? ' Sua resposta: 'Por que não você,
Erin?'

Esta semana, mais ondas dessa tempestade nos atingiram.
Exatamente quando uma onda passou por nós, outra estava logo atrás. Eu
mal conseguia colocar minha cabeça acima da água, muito menos manter
minha família focada em Sua bondade durante a escuridão.

Em um ponto, eu até disse em voz alta enquanto estávamos limpando
um porão inundado de nosso sistema séptico, um dos principais sinais de
que eu estava no auge da guerra espiritual, mas brincando apenas, é claro:
'Olá, pai, Eu sou Sparrowcloud9 [pardal], sua filha fiel. Olá, onde está meu
passe livre aqui? Olá Pai?'
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Isso culminou minha semana com mais e maiores problemas com o
carro, erupções estranhas, aranhas, doenças familiares, doenças pessoais,
problemas financeiros e apagões durante algumas tempestades. Fomos
espancados aqui.

Obrigada, Pai, por este teste de nossa força. Obrigado por água doce e
água corrente. Quando você não tem essas coisas como água, é realmente
humilhante. Obrigado por enviar sinais para me lembrar que estou em algo
espiritual, mas não como resultado de algo que fiz.

Eu me arrependi mais de cinquenta vezes por várias coisas e
literalmente tive que levar todos os pensamentos cativos, pois estava
chateado esta semana. A certa altura, enquanto meus filhos e eu estávamos
encharcando quase cinco centímetros de água no armário do meu filho mais
velho, deixei de resmungar e passei a fazer piadas despreocupadas sobre a
nossa união.

Meus meninos eram ótimos e não havia uma reclamação. Um deles até
disse: 'Mãe, vamos parar e orar'. Uau, e isso foi bem no meio de tudo isso.
Você acha que eu posso ter descoberto isso, já que afinal estou em uma
comunicação pessoal diária com o Senhor por meio de visões e sonhos e
'Sparrowcloud9'?

Bem, certamente não sou tão grande ou santo como poderia ter
pensado durante a semana. Talvez tudo isso tenha acontecido porque eu me
considerava mais alto do que deveria. Aqui era meu filho que simplesmente
disse: 'Vamos orar'. Brilhante, brilhante, brilhante! Então, nós oramos.

Isto é o que oramos: Querido Pai, estamos em uma bagunça aqui. Por
favor, perdoe-me por meu senso de direito aqui. Obrigado por usar esta
tempestade para me humilhar. Obrigado por nos mostrar os sinais desta
batalha para que saibamos que não se trata apenas de nós, mas de coisas
que não podemos ver. Por favor, cure nossa casa e nos proteja durante essas
tempestades para que possamos vencer. Nós te amamos. No poderoso Nome
de JesusJesus, Amém.

Quando chegou às 12:20 da madrugada, na sexta-feira, no dia 29 de Maio, a
limpeza finalmente acabou e eu telefonei para os encanadores para me
certificar de que estavamos na lista de espera de reparação de emergência
para que pudéssemos ter água novamente. Fiquei tão aliviado por ter isso
para trás.

Mais tarde, durante o dia de sexta-feira, Você nos deu vários sinais de
guerra ao nosso redor, mas com isso enquanto eu estava levando meu filho
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ao cirurgião oral. Na sexta-feira de manhã, uma águia com uma
envergadura de asa de mais de um metro voou bem sobre o capô do nosso
carro. Este foi um sinal claro do conforto de Deus nisso.

Ele então mostrou sua bondade, apesar das nossas circunstâncias
escuras como, no final do dia de 29 de Maio, ele tinha me mostrado cinco
águias e uma muito bela e jovem águia perto da nossa casa. Ele então
culminou com um pôr do sol incrível.

Deus, Você é tão bom e agradecemos muito por nos fazer passar por
essas tempestades. Obrigado por me lembrar sempre que Você está no
controle.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava caminhando ao longo do caminho que dava para o vale
pacífico de Deus e cheguei a um belo banco. Ao lado do banco estava a
rocha rachada com a nascente refrescante borbulhando ao lado do penhasco
na forma de uma cachoeira que descia até o vale.

Corri para beber e depois bebi e bebi. Contei sete xícaras cheias de
minhas mãos. Logo eu estava com sede novamente. Era a mesma hora do
dia em que estive aqui pela última vez. Era de madrugada e ao longe tornei
a ver Jesus.

As ovelhas tinham acabado de ser conduzidas por Ele ao Rio da Vida
para beber depois de terem pastado no prado. Depois de beberem, Ele os
levou a descansar sob uma bela árvore enorme. Esta era a Árvore da Vida e
é a árvore mais incrível do Jardim de Deus.

Esta árvore é literalmente todos os tipos de árvores, frutas e nozes
combinados em uma árvore, mas de alguma forma eles formam uma árvore
sólida e bela. Sim, parece loucura e como um estranho conceito de nova era
como 'existem todas as religiões ou todas as coisas enxertadas para formar
uma, como um conceito de portal amplo'.

Bem, posso garantir que não, então, por favor, não interprete mal
minha descrição da Árvore da Vida. O enorme tronco desta árvore tinha
muitos, muitos anéis em seu núcleo e as raízes são enormes e fortes. As
raízes são regadas diretamente pelo Rio da Vida.

Percebi que o tronco da árvore estava ligeiramente torcido, mas ainda
perfeito. Como pode ser distorcido e ainda perfeito é difícil de explicar, a não
ser dizer que simplesmente é. O tronco também parecia ter uma armadura
de pátina de bronze. Era ligeiramente verde, bronze e dourado.
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A casca brilhava e parecia metal e os galhos eram iguais. Os ramos
consistiam em prata e ouro como cobre. Os ramos eram principalmente de
metal prateado e alguns ramos pareciam enxertados e eram de ouro.

Havia uma variedade de folhas e frutas e parecia incrível. Algumas das
folhas pareciam versões menores de folhas de álamo, mas semelhantes ao
formato de um coração.

As frutas eram como joias e havia doze variedades diferentes, mas
talvez houvesse ainda mais. A árvore era como a imagem de Deus para
mim, pois o tronco e as raízes são tão fortes que nunca podem ser
levantados do solo.

Os ramos são como o Antigo Testamento e o Novo Testamento e as
folhas são crentes. O fruto é resultado de nosso amor e devoção a Deus. É
claro que não tenho certeza disso, mas pelo menos parecia uma
possibilidade.

As ovelhas estavam descansando sob esta bela Árvore da Vida. Depois
que o anzol de Seu pastor se transformou em uma foice, vi Jesus
caminhando em direção ao campo de trigo. Metade do campo era de trigo
dourado e a outra metade era de uma bela cor azul profunda de trigo. Ele se
virou para olhar para mim no penhasco. Eu estava tão animado que acenei
com os dois braços no ar.

Eu: “Olá, Senhor.”

Eu vi Ele sorrir e rir. Ele estava trabalhando com anjos enormes
colhendo o trigo dourado. Enquanto cortavam o trigo dourado, um fogo
começou e pareceu queimar uma parte do campo de trigo azul. Não sobrou
muito para colher.

Eu olhei de perto quando vi o fogo que foi iniciado por Uriel e percebi
que a chama era azul e muito precisa. Os anjos da colheita e Jesus não
pareciam nem um pouco incomodados com o fogo. Deve ter feito parte do
processo. O campo era enorme. Eu olhei para as ovelhas e elas estavam
dormindo.

Eu: “Pai, o que é isso?”

Então, senti uma mão em meu ombro. Eu olhei para cima e lá estava
Uriel com sua armadura de bronze dourada com brilho escarlate ou
carmesim e suas asas enormes.

Uriel: "Venha, Erin."

Uriel falava muito pouco e parecia falar apenas o que era instruído a
fazer. Eu me levantei e o segui até a porta de Deus. Olhei para baixo,

4



através do vale, para Jesus e O vi olhar para cima e acenar para mim. Eu
acenei de volta para ele. Ele continuou a colher os campos de trigo com os
anjos. Eu me virei para caminhar ao lado de Uriel.

Eu: “Por que você estava queimando um pouco do trigo?”

Uriel: “Erin, Deus é a quem eu sirvo e faço o que Ele instrui, nem mais nem
menos. Isso é sabedoria para obedecer.”

Eu: “Eu vi a chama sair da sua mão. Por que e como você fez isso?”

Uriel: “Minha missão de Deus é defender a verdade e às vezes o fogo é
necessário.”

Eu: “Oh, isso é como queimar a escória para expor as ligas mais puras?”

Uriel: “Sim, se isso é o que deve ocorrer para trazer a verdade, então é
assim. Talvez você deva pesquisar a Deus sobre este assunto.”

Eu: “Ok, sinto muito por fazer tantas perguntas a você”.

Uriel: “Erin, a curiosidade é boa. Temos sido servos de Deus ao longo dos
tempos e vimos muitas coisas. Somos diferentes de você, mas um dia você
também caminhará entre nós. Na Terra, caminhamos com você, mas você
não sabe disso.

“Aqui você terá visto o que temos visto como Deus dirige e você não
terá enfermidades no corpo e no espírito. Seu coração verá muitas coisas ao
se aproximar de quase 20.000 dias.

“Deus planejou tanto para você aqui e muitas coisas que você ainda
nem viu. Compreendemos o seu valor para Deus e, portanto, estamos a Seu
serviço em relação a você.”

Eu: “Não entendo bem, Uriel, mas mal posso esperar para estar aqui para
sempre. Rezo para que um dia seus tempos se transformem em alegria.”

Uriel: “Erin, estou servindo a Deus em alta ordem, então estou muito feliz.
No entanto, levo minhas atribuições a sério, pois é meu trabalho.”

Ele olhou para mim e sorriu e me senti aliviado por ele estar feliz.

Eu: “Não sou só eu que Deus manda cuidar, certo?”

Uriel: Rindo e sorrindo. “Embora cuidar de você e sua família seja um
trabalho de tempo integral e use muitos anjos para cercar um muro de
proteção ao seu redor, você não é o único que precisa de proteção. Os
tempos estão chegando para se fechar sobre você.

“Esses tempos vão ficar mais difíceis, mas logo você estará longe e
observando como neste mirante. Agora você deve pedir a Deus que revele o
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que Ele deseja compartilhar. Não conduza ao seu próprio entendimento, mas
siga-o em todos os seus caminhos”.

Eu: Enquanto caminhávamos. "Uriel, estou feliz que você esteja aqui
comigo."

Uriel: “Erin, o Senhor anda ao seu lado em suas idas e vindas. Os anjos
estão sob Seu comando conforme Ele lidera. Estou em missão de Deus e
nem todos são agradáveis   nem têm sido, mas grande é a recompensa no
serviço ao rei.

“Seu amor não conhece limites com relação aos que O servem.
Quando Ele diz 'vá', eu vou, quando Ele diz 'espere', eu espero e quando Ele
diz 'agora', eu me movo. Eu sou um soldado, mas talvez isso também seja
útil para você seguir.”

Eu: Ele sorriu enquanto eu ria de como ele era sábio. “Sim, seria, mas você
é um anjo de Deus e eu sou apenas uma águia novata aprendendo a voar e
minhas asas não são grandes como as suas. Nem posso derrubar legiões de
demônios com um golpe de espada ou tiro de flecha.”

Uriel: Rindo. “Então talvez você deva pedir isso a Deus ou talvez você
realmente tenha essa habilidade e não tenha fé para usá-la?”

Eu: “Que interessante, nunca tinha pensado nisso”.

Só então chegamos ao quadro de avisos e havia um lindo galho de
ouro que era uma pequena réplica da Árvore da Vida. Ao lado dela estava
uma águia careca de ouro e uma réplica exata da imagem que voou sobre
meu pára-brisa ontem. Eu ri disso e então notei que havia também um
bilhete:

Erin, você está enxertada no pequeno galho da Minha árvore,
agora voe como uma Águia... Voe!

Puxei ambos para baixo do quadro de avisos e eles foram para a palma
da minha mão. Enquanto eles absorviam, eu vi uma pequena chama azul.
Fechei meu punho direito sobre a pequena chama acesa e abri minha mão
novamente, mas ela havia sumido.

Tirei a chave do bolso e fui destrancar a porta de Deus. A luz estava
intensamente brilhante e Uriel me conduziu à presença gloriosa de Deus. Eu
caí de joelhos e chorei quando senti Uriel colocar pomada em meus olhos.

Eu podia ver anjos alinhados na Corte de Deus e coros de anjos
cantando: 'Aleluia! E Ele reinará para todo o sempre!” Ela se sobrepôs refrão
após refrão e foi a música mais linda que eu já ouvi. Era um calibre ainda
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maior do que o coro dos filhos de Deus, que soava como um agradecimento
pela libertação.

Isso me fez chorar, mas a música ressoou em meu próprio coração e
foi tão doce. Era igual, mas não isso. Foi perfeito, mas não isso. Este era um
coro que era a mais alta ordem de louvor e adoração somente a Deus em
honra de Sua presença e glória. As próprias células do meu ser cantavam
com o coro.

Era uma adoração abandonada, sem vergonha e pura a Deus.
Provavelmente não fiz justiça a essa descrição, mas isso é incrível. Cada
pedaço do meu corpo é elogiado de acordo com o coro. Eu chorei lá e
mergulhei em Sua glória enquanto O louvava e agradecia de todas as partes
do meu ser. A presença de Deus foi ampliada e encheu este lugar.

Eu: “Obrigado, Pai, obrigado pelo presente da Tua presença. Você é meu
Criador e meu lugar seguro.”

Sussurrei baixinho enquanto a música continuava, mas então ela se
acalmou.

Deus: "Obrigado, Erin, pelo seu elogio." Eu ri como é claro, Ele ouviu meus
sussurros.

“Sim, Erin, e eu posso ouvir seus sussurros e seus pensamentos, já
que Meus caminhos não são seus.”

Eu o ouvi rir. "Eu também posso ouvir seus gritos de raiva."

Eu: Fiquei tão envergonhado. “Perdoe-me, Pai, mas fiquei perturbado e
surpreso nas últimas duas semanas ou mais. Eu senti que...”

Deus:“ Erin, fale.”

Eu: “Senti que me abandonaste. Eu me arrependi por muitas coisas e
algumas por outras.”

Deus: “Por que se arrepender pelos outros? Eu ouvi tudo isso e é bom, Erin,
mas não necessário, pois você está em guerra contra o que não pode ver.

Eu: “Mas ...”

Deus: “Fala.”

Eu: “Desculpe, Pai, mas isso era necessário agora?”

Deus: “Quem está no trono, Erin? Você gostaria de sentar aqui? Não te
ofereci metade do Meu Reino?”

Eu: “Sim, Pai, o que recuso de bom grado. Pai, Você é Deus e eu não estou
atrás disso claramente. Eu não teria sido um rei ou rainha sábio na semana
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passada. Metade das pessoas que encontrei teria sido eliminada com uma
chama azul como Uriel com o trigo.”

Deus: rindo.

"Então talvez você devesse olhar para isso de outro ponto de vista.
Olhe para isso como uma águia. Agora, Erin, uma águia se preocupa? Ela
parece preocupada com o amanhã ou com os dias que se passaram? Ele é
covarde em seu ninho alto? Se você deve planar como uma águia e, em
seguida, começar a ser como um anjo também.”

Eu: “Não entendo.”

Deus: "Erin, tenha fé como um grão de mostarda, pois isso é sabedoria. A
águia é uma analogia de como você deve andar. Morar em uma posição
elevada significa manter uma perspectiva celestial, não se empoleirar em um
pedestal, entendeu?"

Eu: “Acho que sim.”

Deus: "As tempestades são permitidas para fortalecê-lo para um serviço
maior. Onde está escrito que um homem que põe seus olhos em Deus
morrerá?"

Eu: “Não é.”

Deus: “Portanto, tenha coragem e alegria porque bem-aventurado é aquele
que confia em Mim e quem confia em Mim. Ele será como a Árvore da Vida
plantada junto ao Rio da Vida. Suas raízes serão constantemente regadas e
suas folhas sempre seja verde porque ele não teme o calor do sol. Ele não
ficará ansioso em um ano de seca, nem deixará de dar bons frutos. Erin,
tudo o que você fizer irá prosperar. "

Eu: "Você é sábio, Pai, mas tenho vergonha de mim mesmo por minha falta
de sabedoria. Quero ser como a Árvore em Seu Jardim."

Deus: Riso estrondoso.

"Erin, você é como uma árvore do Meu jardim, mas diferente, pois sua
árvore é o seu caminho na Terra. Você não está sozinho. A árvore no meu
jardim representa algo diferente. As raízes e o tronco representam a vida,
Meu verdade e também um amor constante. Você é um ramo entre muitos
ramos.

"Os ramos consistem daqueles que buscam a verdade e obedecem às
Minhas Leis. Há duas pessoas representadas aqui; os ramos de prata são
Meu povo escolhido, mas vocês também estão enxertados . Você é tão
importante para Mim e ambos os ramos produzem as mesmas folhas, que
são verdes, e muitos são frutos delas juntos como um só.
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"Esta árvore é linda e fornece sombra do calor e alimento para
nutrição. Suas raízes são bem regadas por água viva. Você pode descansar
em paz sob esta Árvore e você está seguro.

"Até o pastor deixa suas ovelhas sob os cuidados de sua sombra
enquanto reúne os que estão perdidos. Ele não se preocupa com os
predadores porque as ovelhas nunca estão longe de sua vista sob o dossel
da Árvore.”

Eu: “Oh, há tanto no que eu vi com Jesus no vale.”

Deus: “Erin, você ainda está comigo mesmo depois de sete anos
martelando”.

Eu: “Acho que você quer dizer sete setes, Pai.”

Deus: Rindo.

"Erin, você é uma delícia. Seu coração bate continuamente como se
você andasse Comigo. Eu sou o marca-passo do seu coração, seu guia e seu
Guidant. Eu sou seu medidor e seu ritmo. Ele irá lembrá-la constantemente
de onde você esteve e onde você está agora.”

Eu: “Pai, o senhor usou um termo de marca-passo que meu cardiologista
usava. Um Guidant é o tipo de marca-passo que eu fiz pela 'Boston
Scientific'.”

Deus: "Sim, Erin, mas lembre-se de Quem realmente tem suas ligações. Eu
também sou sua bateria e eu determino a duração de seus dias. Agora, eu
tenho planos para prosperar você, então por favor, não se preocupe. Ore por
outros ramos e aqueles não enxertado ainda, prata e ouro.

"A prata despertará velhas tradições e por elas Me honrará. O ouro Me
honra pela observância e obediência das leis e da verdade. O ouro é
bem-vindo para seguir as tradições também, mas eles não são Ambos os
ramos são da mesma árvore e exibem as mesmas folhas verdes e desfrutam
dos melhores frutos.

"Agora, ordenei aos anjos a respeito de todos os seus dias. Alegrem-se
e alegrem-se porque logo vocês estarão aqui comigo.”

Eu: “Eu te amo, pai, obrigada.”

Deus: “Eu te amo."

O coro de anjos começou quando Uriel me ajudou do lado de fora da
porta de Deus.

Eu: "Obrigado, Uriel."
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Uriel: "Erin, é a Deus a quem você deve agradecer. Erin, quando você vir os
sinais de um avanço inimigo, você saberá que este é um precursor antes do
ataque principal. Você recebe sinais para orar e ainda mais ajuda venha do
céu com uma oração.

"O inimigo então não pode se levantar porque está em desvantagem.
Ele então recua, se reagrupa, recarrega e então ataca. Cada vez que o
inimigo ataca será pior do que o anterior, até o momento em que ele muda
de curso para um alvo mais suscetível.

"Lembre-se de que o objetivo do inimigo é esgotar você
completamente. Permaneça forte na Palavra de Deus e permaneça bem
regado. Lembre-se da chama azul que lhe foi mostrada. Salmos 1 é para
você também. O Senhor está com você no Salmos 46 e no Salmos 45 é o
seu lugar.

"Medite nas Leis e Mandamentos de Deus e leia mais sobre este tempo
nos últimos livros da Bíblia. Isso irá nutrir sua alma e você será abençoado."

O sonho acabou.
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