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196 - Deus, uma Gazela e a Religião da Paz

Recebido na quarta-feira, 23 de março de 2016

(Anteriormente conhecido como Hora Final 6)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por outro dia. Obrigado por sua graça, misericórdia, amor e
bondade. Obrigado por manter meu coração batendo. Obrigado pelo amor
de meus filhos e família.

Obrigado pela cura em meu filho e seu chamado para a profecia. Estou
em choque porque meu filho mais rebelde está vindo para você. Em troca,
você tem concedido a ele uma nova vida e sonhos enquanto ele dorme. Na
verdade, teria sido mais fácil orar e acreditar para transformar água em
vinho, ou o sol atrasar o relógio em uma hora, como um relógio de sol, do
que por esse milagre impossível. Então, obrigado!

Pai, o Senhor me concedeu dois sonhos e uma visão aberta. A visão
aberta ocorreu enquanto minha família orava por mim. Fui pego por cerca de
dois minutos, mas muita informação foi baixada. Quando saí disso, fiquei
chocado, pois não me lembrava da oração. Meus sonhos continham
mensagens, símbolos e palavras de comando de você. Por favor, conceda-me
a capacidade de escrever com clareza. Por favor, conceda-me sabedoria para
ver o que você deseja para mim e escreva como deseja para eu transmitir
esta importante mensagem.

Oh, e Pai, por favor, perdoe-me por minha agitação diária, que muitas
vezes me impede de vir ao Senhor às vezes sem distrações. Eu te amo, Pai,
e estou grato. Você nos enviou os sons de um shofar no domingo, 21 de
Março de 2016; um por volta das 13h15 e outro por volta das 16h15. Não
tenho certeza se alguém em nossa área é um judeu praticante que está
celebrando as próximas observâncias ou se foi o trabalho milagroso dos
anjos. De qualquer forma, foi incrível. Obrigado.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava na base da montanha de Deus. O caminho de terra
estampada estava na minha frente. Era madrugada. Parei de ver para olhar
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para fora. Há neve caindo e eu ouço pássaros cantores minúsculos e o som
do pequeno riacho perto da minha janela.

É lindo aqui. Eu olho para trás em minha visão e estou ciente de que
grandes flocos de neve estão caindo no caminho. Há nuvens acima de mim,
então não consigo ver o ponto final do caminho, mas decido escalar. Eu
preciso chegar a Deus.

Eu escalo por algum tempo quando vejo um cervo pastando no
caminho. Ele ergueu os olhos para me ver e esperou que eu me
aproximasse. Então ele olhou para mim e me cutucou para segui-la. Ela
moveu-se para a direita do caminho e subiu uma inclinação de rocha. Fiquei
maravilhado com a forma como ela sabia instintivamente onde colocar os
cascos para que pudesse escalar as alturas. Tive mais problemas do que ela
e ri porque era um pouco mais desajeitado.

Ela esperou no topo de um pequeno penhasco por mim. Quando
cheguei ao topo e subi, sorri. Foi uma bela vista. A neve acabou. O sol
brilhava por entre as árvores. O caminho continuou por um grande bosque
de álamos. Para onde quer que eu olhasse, havia açafrão e outras flores
começando a desabrochar. Ocasionalmente, vi pequenas árvores com lindas
flores e cores, onde todas as sombras estavam representadas. Eu respirei
fundo. O ar era puro e perfumado.

O caminho virou em direção ao sol enquanto eu caminhava mais fundo
na floresta de álamos. Finalmente, comecei a reconhecer onde estávamos
quando vi o lago à minha direita com a fonte. Havia grama fresca e tenra
por toda a área, com arbustos bem cuidados e salgueiros-chorões em flor.

Eu sorri quando vi um par de cisnes brancos flutuando no lago. Era
como se eu tivesse entrado em uma pintura de Kincaid ou no jardim de um
rei extremamente rico. Olhei para a frente no caminho e lá estava o
tabuleiro florestal e a porta aberta de Deus. Observei a corça caminhar até o
pequeno lago para beber.

A corça parou e olhou para mim, apontando-me para ela. Comecei a
caminhar na linda grama bem cuidada. Ajoelhei-me e, com as mãos em
concha, tomei um gole da nascente da fonte no lago. Eu sorri e falei em voz
alta.

Eu: “Oh, isso é do Rio da Vida. Esta é uma bela piscina.” Então eu ouvi a voz
de Uriel.

Uriel: “Lave na piscina de Siloé.” Eu me virei para olhar para ele.

Eu: “Desculpe, não entendo. Devo tomar banho neste pequeno lago?"
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Uriel: “Isso não está escrito, e esta piscina, não está sob a cobertura de
Deus? Aqui...”

Ele tinha algo parecido com lama nas mãos. Ele começou a colocar
isso sobre meus olhos, na parte de trás do meu pescoço e sobre o meu
coração.

Eu: “Jesus fez isso em João 9, mas não sou cego, sou?”

Uriel: “Vá se lavar na piscina.” Ele me guiou pelo meu braço na água
cristalina. Era a temperatura perfeita. “Mergulhe na água, até sete vezes.”

Eu: “Esta lama tornará a água impura.”

Uriel: “Esta água não pode ser turva. Está no céu da montanha de Deus,
originando-se de Seu trono. Suas fontes também estão em você. Agora,
Deus pede a sua presença.”

Saí da água e minhas roupas estavam brancas como a neve. Eu estava
seco, não molhado. Meus braços, mãos, pernas e pés foram aperfeiçoados e
brilhavam. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu
não tinha mais imperfeições nas lentes dos meus olhos. As pequenas
manchas marrons que nem sempre me faziam ver claramente tinham
desaparecido completamente.

Eu podia ver detalhes à distância, o que normalmente seria impossível
para os padrões terrestres. Enquanto Uriel guiava meus passos para fora do
lago, ou piscina, olhei para o cervo ao meu lado. Eu poderia dizer que seus
pensamentos estavam olhando para mim. Ela realmente não falou, mas eu
pude ler através de seus olhos.

Cervo: “Vejo você em breve. Você é minha amiga aqui. Eu passo um tempo
em sua propriedade. Você é linda." Estendi a mão, abracei-a e dei-lhe um
beijo.”

Eu: “Vejo vocês em breve também. Obrigado por me trazer aqui.”

Uriel: "Venha, Erin, você pode conversar com as criaturas daqui outra hora."
Ele estava rindo...

Eu: Eu estava rindo. "Espere, acho que os cisnes querem dizer algo."

Uriel: “Engraçado, venha.”

Ele era um anjo de negócios, negócio de Deus. Acho que, com o
tempo, ele se acostumou comigo e parece mais amigável. Não que ele não
fosse antes; era só que, agora, ele parece mais interativo comigo.

Eu: “Nós nos comunicamos com os animais aqui no céu?”
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Uriel: “Há harmonia, segurança e alegria aqui. Deus criou os animais antes
de criar o homem para cuidar deles. Antes dos animais, Deus criou os anjos
para ajudá-lo. Deus nunca determinou que os animais são impuros ou um
erro. Houve um tempo no Jardim em que os animais não temiam o homem,
então com a queda…

Ele parecia abatido por um momento, como parecia ter testemunhado
a queda

Uriel: “Assim como o homem ficou com medo e medo, os animais também
temeram o homem . Uma mudança ocorreu como Ra'ash. Cada criatura
tremeu de medo diante de Deus. A nudez foi exposta. Quando Deus treme,
o homem treme. Aqui, os animais estão em paz. Os leões deitam-se com os
cordeiros e não temem que sejam devorados”.

Eu: “As consequências devem ter sido assustadoras para Adão e Eva. Eu
acho que até os anjos foram afetados? A paisagem mudou. O exuberante
Jardim de Deus secou.”

Uriel: “Muito mais aconteceu e muito pior do que apenas paisagem seca,
mas, sim, este foi o dia em que a morte começou. A raiz da morte começou
com o pecado. Agora vem."

Ele pegou minha mão e me acompanhou até a porta de Deus. Virei
para a direita e olhei para o quadro de avisos. Lá eu vi um envelope com
meu nome nele. Olhei para a direita e em uma bela corrente de prata
trançada estava um pequeno frasco de vidro soprado com sobreposição de
filigrana gravada em prata.

Dentro do recipiente havia cinquenta sementes de mostarda. Era
incrivelmente bonito. Peguei o envelope e abri. O cartão tinha um lindo
coração de ouro. Dentro, dizia:

“Erin, eu te fiz linda no Meu Tempo.

Eu entreguei você e seus filhos a um lugar seguro.

Todas as minhas fontes estão em você. Salmos 87:7

Permanece em Mim, assim como Eu também permaneço em ti.

Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo;

deve permanecer na videira.

Você também não pode dar frutos a menos que permaneça em mim.

Eu sou a videira, vocês são os ramos; se permaneceres em mim e eu
em ti, darás muito fruto; sem mim nada podes fazer. João 15:5

Não me escolhestes, mas eu te escolhi

4



e designei-te para ires e dar fruto;

Portanto, tudo o que você pedir ao Pai em Meu nome,

Ele dará a você! João 5:16

Erin, eis que vem uma hora e já é chegada!

Tenha fé como um grão de mostarda! Você é amada...”

Jesus

Eu estava em lágrimas. Peguei o colar e coloquei na cabeça e no
pescoço. Eu me virei para Uriel.

Eu: “O Senhor acha que tenho que passar por cinqüenta sementes de
mostarda com fé para mover uma montanha?”

Uriel: “Não, Erin, talvez você mova cinquenta montanhas, cada uma com a
fé tão pequena quanto um grão de mostarda. Isso é uma coisa boa, uma
bênção de Deus. Isso não foi feito para amenizar sua falta. É um lembrete
da autoridade do Pai que o Senhor lhe concedeu. Lugar algum."

Ele estendeu a mão e colocou pomada em meus olhos e me conduziu
até a porta de Deus. Toda a Sala do Trono de Deus parecia tão clara e bela.
O notável artesanato do interior está além deste mundo. Rezo outra vez
para que Ele me leve a falar sobre isso, mas Ele, mais importante, me pede
para ouvi-Lo.

O coro de anjos mais uma vez cantava: "Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus Todo-Poderoso!" Suas vozes ficaram cada vez mais altas,
então mais suaves e sobrepostas. Não sei o suficiente sobre música para
transmitir quais são os termos para descrever o que ouço. Só posso dizer
que o coro dos anjos celestiais de Deus é muito superior a qualquer coro da
Terra. Essas vozes vão direto para sua pele, ossos e órgãos. Eles edificam a
Deus, mas humilham o homem com vozes tão incríveis. Impressionante!

Conforme Uriel me trouxe ainda mais perto, fiquei maravilhado com o
tamanho imenso do local semelhante a uma catedral com esses tetos de
aspe incríveis. O chão é uma das minhas características favoritas, embora
sejam tantas. Mais do que qualquer outra coisa, a presença de Deus, Trono e
Altar são os mais gloriosos.

Comecei a ficar com as pernas fracas, então me abaixei para adorá-Lo.
Agradeci novamente por tudo o que Ele fez. Ele é incrível, maravilhoso,
maravilhoso, glorioso e a lista continua. Agradeci a Deus por Jesus, Uriel e
até o cervo. Orei por nosso país, nossos líderes e nossos governos locais,
bem como por aqueles que Deus trouxe. Então, pedi ajuda para meus
sonhos.
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Esta manhã, enquanto arrumava minha cama, vi 8h18 no relógio. Eu
não pensei em nada até que Deus disse Isaías 8:18. Eu fui para a minha
Bíblia. Isaías 8:18 diz: “Eis que eu e os filhos que o Senhor me deu somos
sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita
no Monte. Sião."

Eu: “Não entendo o que estás dizendo aqui, Pai. Quem são os filhos de
Isaías? ”

Deus: "Erin, seus pensamentos?"

Eu: “Tive um sonho que me deste. Eu vi Israel profundamente ferido. Eu vi
a água rompendo suas paredes. A água ficou preta e então a água se tornou
algo como formigas. Eles entraram e destruíram tudo em seu caminho. As
pessoas estavam cedendo ao medo e ao pânico.

“Os invasores cercaram as paredes do que parece ser Jerusalém e
invadiram, mas não antes de algo derrubar a cidade primeiro. Os exércitos
levaram os itens dedicados ao refém do Terceiro Templo. Eu vi pessoas
confusas e assustadas; não indo para Deus, mas para cartomantes ou
médiuns.

“Os exércitos invasores pareciam vir em socorro médico a princípio.
Então, em vez disso, seu líder queria se sentar lá na cidade. Os que
permaneceram correram para as colinas enquanto as pessoas eram
executadas. Eu vi um nome Ra'ash - Ra'ash. Quando será o pai?"

Deus: “Escreva isto claramente. Veja como está escrito. Assim foi
agora, será novamente. Visto que essas pessoas Me rejeitaram, vou trazer
contra elas uma torrente poderosa. Ele transbordará os canais de Shiloah e
se espalhará por suas margens. Vou passar por cima, chegando até o
pescoço. Esta torrente descerá sobre a terra, pois esta é a Minha terra. Não
o dei a outro nem permito agora contaminação em Minha montaria.

“Aqueles que conspiram contra Meu povo, eu conspirarei contra eles.
Exatamente o que faço para punir Minha terra de Israel, farei dez vezes mais
aos outros. Meu povo não reconhece as águas calmas que correm; puro e
santo. Em vez disso, eles zombam das Minhas Palavras e agora permitem o
que é uma abominação.

"Unam-se, povos, e sejam destruídos. Preste atenção, todos vocês,
terras distantes. Preparem-se para a guerra e sejam destruídos.
Preparem-se para a guerra e sejam destruídos. Elabore um plano e ele irá
falhar. Faça uma previsão e isso não acontecerá. Eles diga: 'Deus está
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conosco'. Bem, eu estou aqui, mas quem clama? Quem vem a mim antes da
calamidade e rasga seus corações?

”Não sigam o caminho desta geração adúltera? Quem de vocês queria
ouvir esta mensagem? Quando declarei o mal como o bem e o bem como o
mal? O inimigo enganará muitos do Meu povo de Israel e de terras distantes,
chamando tudo de aliança. As pessoas vivem com medo daqueles que
declaram alianças e então são enganadas. Eles concordam com a 'aliança' e
permitem a cobertura desta.

Não tema o que esses adúlteros temem. Não fique apavorado. Você
deve considerar apenas a Mim como santo. Tema apenas a mim. Eu sou seu
santuário e seu lugar de paz. As pessoas que caminhavam nas trevas viram
uma grande luz. Aumentei o número de pessoas e estendi as estacas da
tenda.

“Quando eu declarei isso para seus inimigos herdarem a terra? Eu não.
No entanto, quem vai ficar de pé? Estou pronto para permitir que a terra
seja punida para que Meu Templo seja reconstruído. Meu Filho ocupará Seu
lugar dentro dela. Cada coração se humilha e cada joelho se dobrará. Eu
reservei e preservei Meus filhos de Judá, que cuidarão da terra novamente e
manterão Minhas leis.

“Para a terra distante do Profeta Ageu: Você plantou muito, mas
colheu pouco. Você come, mas nunca tem o suficiente para ficar satisfeito.
Você bebe, mas nunca tem o suficiente para ficar bêbado. o suficiente para
se aquecer. O assalariado coloca seu salário em um saco com um buraco no
meio. A isso eu acrescentarei. Você trouxe maldições para sua própria terra.
Você engordou em sua ociosidade.

"Você diz: 'Deus é ama e aceita todas as coisas. ' Quando eu disse
isso? Se eu falasse daqui para que todos pudessem ouvir, algum desses
votaria em mim? Não, porque eu dou uma mensagem positiva, mas eles
emprestaram seus ouvidos para aqueles que apaziguam seus pecados.
Agora sou considerado um Deus irado que não tolera o amplo portão do
amor. Minha mensagem traz vida abundante, mas é considerada uma vida
de carência para aqueles que a ouvem.

“Eu preparei um lugar para aqueles que amam Meus Mandamentos e
aceitam Meu Filho, mas como alguém pode aceitar Meu Filho e ainda ignorar
Meus Mandamentos? Onde isso está escrito? É mais fácil acreditar na
mentira de falsos mestres, doutrinas e outras religiões do que se voltar para
Mim e da maldade de seus pecados e se arrepender?
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“Eu envio problemas dos filhos de Ismael sobre Jacó e os gentios para
que a profecia seja cumprida. Os filhos de Hamã vieram contra as nações,
mas quem vem a mim em oração e jejum? Quem clama a mim por
proteção? Esses traiçoeiros filhos de Hamã afirmam me conhecer, mas estão
enganados. Olhe...”

Eu então vi o chão se abrir. Eu vi a Terra. Deus marcou todos os
lugares dos inimigos de Israel e, na verdade, todos nós, de acordo com a
bíblia do Islã, o Alcorão. Lá, eu vi todas as terras dos inimigos de Israel de
Haman. Eles eram todos marrons, como o deserto; árido, seco e com muito
pouca ou nenhuma área verde. Eu então vi a terra de Israel. Era verde e
próspero. Era como uma bela esmeralda e se destacou.

Deus: “Erin, essa torrente profana que vem contra Israel e a terra afirma
ser a 'religião da paz', mas não é. Pois está escrito por seu salvador, por eles
alegando que eu o enviei, em 3:151, 'Em breve lançaremos terror nos
corações dos incrédulos por que se juntaram a companheiros com Alá, para
os quais ele não enviou nenhuma autoridade', ou , em 3:56, 'Quanto
àqueles que rejeitam a fé, eu os punirei com terrível agonia neste mundo e
no outro, e eles não terão ninguém para ajudar.'

“Estas são palavras de ódio. Eles são destruidores de esperança,
saqueadores e mentirosos. Eu lhes digo a verdade, as próprias palavras que
proclamaram cairão sobre eles. Sua vida futura estará nas profundezas do
Hades com o pai de todas as mentiras.

"As próprias pessoas que afirmam: 'Devemos aceitar todas as crenças
e religiões' estão se enganando. Esses filhos de Hamã não são amorosos e
pacíficos. Entre eles está o Meu povo a quem amo. Eles tiveram suas terras
tomadas, casas e igrejas queimadas e crianças mortas; tudo porque eles Me
amam e guardam Meus estatutos. Eles serão vingados. Muitos deles residem
aqui agora, mas, infelizmente, muitos outros escondem sua fé porque são
incapazes de proclamá-la. Eu conheço corações e eu dei eles a coroa da vida
eterna."

Eu: “Senhor, fui pego em uma visão da América. Houve quatro tempestades
que foram enviadas pelos quatro anjos. Estes convergiram juntos. Pareciam
quatro tornados enormes; dois sobre a água e dois sobre a terra. Estes
ganharam velocidade e força.

“Havia um entalhe enorme no centro do terreno. Eu vi todas essas
tempestades se juntarem e girarem neste entalhe. As pessoas ficaram tão
pasmadas com a destruição deles que não prestaram atenção ao que estava
acontecendo.
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Eu vi algo cair do céu, como do céu, mas não era celestial. Ele veio do
sudeste e desceu na capital dos EUA. Então, vi um líder convergir e sair pelo
mundo para proclamar fraternidade e paz. Enquanto isso, a nação estava
sendo martelada. Houve desastres naturais e guerras urbanas.

A guerra urbana não foi criada pelos homens, mas pela mídia. Eu
então vi incêndios de calor, seca, medo e depreciação. Eu vi o mundo
enviando alívio, mas um vindo do oeste trouxe uma invasão; depois, algo do
sul.

Eles pareciam estar ajudando e então se viraram. Então, tive um
sonho com um ataque; estes cinco pilares que então se transformaram em
cinco enormes velas romanas. Quando olhei para baixo, vi que na verdade
eram mísseis. Cada pilar foi designado para remover ou destruir cinco
cidades."

Deus: “Olhe para Ester, Erin. Por fim, Hamã e seus dez filhos são
pendurados na própria forca que construíram para Mordecai. Há ainda mais
engano do que você imagina. é por isso que você deve vir a Mim para obter
suas respostas. Muitas das Minhas casas de oração não se importam em orar
a Mim.

“A liturgia e a cerimônia são mais cuidadosas do que a oração a Mim.
Há igrejas que agora estão modificando a aceitação , tolerância e amor. Eles
não percebem que seu tipo de amor levará os perdidos à morte? Eles são
lobos em pele de cordeiro.

"O julgamento está vindo sobre a terra porque está Escrito. Poucos se
voltaram para Mim. Eles se voltarão ao pacificador, o salvador do engano,
que leva ao portão de esterco. O portão de esterco é bastante largo e muitos
entrarão correndo."

Eu: “Pai, estou com medo. Eu nunca te vi assim. Há algo que eu possa
fazer? Eu sou uma mulher pequena. Podemos reunir aqueles que te amam
para orar? Podemos fazer algo para impedir isso? Esta é uma máquina que
se move rapidamente, destruindo a terra.”

Deus: “Preparem seus corações, preparem suas casas e tenham comunhão
somente com aqueles para quem eu os chamo, entendeu? Se você tiver
dúvidas, pergunte-Me e ore. Se você clamar por mim, eu atenderei. Eu
estou aqui."

Eu: “Pai, o que quer dizer com comunhão? Não devemos convidar pessoas
para a igreja ou passar tempo com aqueles que não acreditam?”

Deus: “Nem todos são enviados por mim. Você deve ter cuidado, mas não
tenha medo. Ouça apenas eu. Seja cuidadoso e peça sabedoria como pai e
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amigo. Certifique-se de estar equipado para enfrentar alguém que você
convidar e depois se voltar contra você. Me invoque. O Espírito Santo irá
aconselhá-lo.”

Eu: “Pai, por favor, me perdoe por isso. Esta mensagem de Você aborrecerá
muitas pessoas. Você pode nos fortalecer a todos; aqueles que te amam e
amam a palavra? Nós também não amamos Jesus e nos apegamos às Suas
promessas de libertação e salvação? Por favor, fortaleça todos nós, pois
parece claro que este tempo está em Suas mãos.”

Deus: “Esta mensagem não é para repreender aqueles que voltaram seus
corações para mim. Esta mensagem é para lhe assegurar que, quando as
coisas piorarem, você sabe que ainda estou no controle e plenamente ciente
dos esquemas do inimigo. Existe um mal predominante que não irei divulgar
aqui em Minha Corte. Como você viu essas falsas doutrinas, você sabe que
elas existem. Minhas Palavras são uma lâmpada para aqueles que estão na
escuridão.”

Eu: “Foi através da Bíblia e de Jesus que descobri o quanto Você nos ama.
É como uma enorme carta de amor. Para mim, sinto conforto em saber que
Você me ama.”

Deus: “Há outra mensagem da boca dos que odeiam. Não permito que aqui
se falem mentiras em Meu Tribunal, mas, hoje, em vez disso, foram
apresentadas provas, conspirou-se tramas, formaram-se falsas alianças e
executaram-se ordens. Começou. Agora testemunhe quando eu o instruir.
Não te estribes no teu próprio entendimento. Pegue o seu exemplo em Meu
Filho; não responda a mentiras e responda apenas à verdade.

“Eu sou Deus e não preciso de defesa. Defendam-se a Mim, cumpram
Minhas promessas nas tábuas de seus corações e então poderão
testemunhar Minha bondade.”

Senti o braço de Uriel em meu ombro para me colocar de pé. Coloquei
minha mão em meu coração e me curvei e fiz uma reverência a Deus no
Trono. Então eu senti um estrondo.

Deus: “Estou feliz por você ter vindo a mim. Obrigado como você é minha
amiga.”

Eu: “Eu te amo”.

Deus: “Fique como está. Você é amado."

Uriel me trouxe para fora da porta de Deus.

Uriel: “Você tem mais perguntas, Erin?”
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Eu: “Sim. Falando daquele livro falso sobre o mal e o quanto eles devem nos
odiar; isso vai trazer problemas, não vai?"

Uriel: “Há um ano, Deus disse a você que você era uma flecha em Sua
aljava, usada para Seus propósitos. Aprenda agora com Esther. Você não foi
criado por um tempo como este? Não é isso que você esperava ou
desejava?”

Eu: “Eu sabia que não seria fácil. Eu me rendi ao Senhor para os Seus
propósitos. Se eu morrer, eu morrerei. Esta é a parte 'Você não acreditaria
mesmo se lhe dissessem'?”

Uriel: “Não, não é a isso que Ele está se referindo. Você e seus filhos serão
protegidos contra os filhos de Haman. Você não está falando mentiras nem
disse nada contra eles que seja novo. Você entende que haverá mais
problemas?”

Eu: “Sim. Parece que à medida que o inimigo fica mais forte, eles poderão
acessar informações pessoais e até avançar contra nós. Existem panelas de
pressão com capacidade de 'Bluetooth' de controle remoto. Eles agora são
vendidos nas lojas.”

Uriel: “Escondido à vista de todos, mas acessível para o bem e para o mal.
Observe a poderosa mão de Deus sobre você. Não se entregue ao medo. O
medo não vem de Deus. Você recebeu informações de Esther, Isaiah e
Haggai. Os estudiosos olhariam para isso e diriam, 'mas a palavra como está
escrita era para outra época ou contexto'. Ouça a mensagem. Existem
armadilhas armadas enquanto muitas pessoas desfrutam do que parece ser
paz; então ocorre um evento, levando as pessoas ao medo.

“Esse medo leva à paralisia. Especula-se que o medo vem de um
homem, mas não vem. O medo foi criado pelo inimigo deste mundo.
Enquanto ele cuida de seus negócios, muitos o seguem em suas obras. Ele
está passando despercebido para a maioria. As coisas não são tão óbvias
quanto você pensa. Você precisa se perguntar: para quem é Deus?

“Então siga a direção de Deus. Mantenha poucas palavras. Não se
envolva com tolos nem entretenha aqueles enviados para desanimá-lo e
destruí-lo. Você é uma flecha afiada na aljava de Deus. Você tem um
propósito. Isso é o suficiente agora. Havia muito para assimilar. Não dê
ouvidos a críticas nem peça desculpas. Você não tem motivo para dar
desculpas.”

Eu: “Uriel, quando virão as torrentes; as tempestades que eu vi?”

Uriel: “Alguns são na verdade tempestades e outros metáforas, como uma
espécie de parábola. Agora você viu um tornado gigante e ainda há este
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touro. A raiva está crescendo. Foi criado por uma fonte, mas não a óbvia.
Vem do inimigo. Existem guerras agora nos Céus. Até o santo homem de
branco se volta contra e tem uma opinião.

“Quando você vê todos os setores do país, mídia, instituições
financeiras, hackers, igrejas, religiões falsas, outros países, cada minoria e
até mesmo sua própria volta contra o touro, mas nada está funcionando,
então você conhece este, que é barulhento, turbulento e descontrolado pelo
homem, bem, talvez, Deus esteja lá no meio protegendo tal homem. Você
não sabe. Você deve confiar em Deus. Leve apenas ao entendimento e
direção de Deus. Agora você vai me ver novamente em breve.”

Eu: “Obrigado, Uriel.”

O sonho acabou.
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