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223 - Jesus, Uriel e Diamantes
no Meio da Ilegalidade

Recebida no domingo, 6 de novembro de 2016.

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos. Obrigado
por suas promessas.

A descrição do sonho 1

Eu vi duas placas tectônicas massivas se movendo. A área estava
quente no centro dessas placas. Eu vi algum tipo de cristal. Essas placas
maciças causaram grande pressão por um longo período de tempo.

Então eu vi a área tremer e algo como vapor subiu de baixo. Isso foi
seguido por água fervente quente, depois por lama e, finalmente, pela
queima de rocha derretida. A área inteira tremeu por um longo tempo,
começando com uma área, depois outra área e assim por diante.

Observei as montanhas se desintegrarem e cairem, com destroços
rolando. Eu vi pedras atirando no ar. Eu então vi a área de cima e de baixo e
vi tanto horror. Eu vi enormes casas e enormes propriedades desmoronando
já que a magnitude deste evento foi algo para o qual nenhum ser humano
poderia se preparar adequadamente.

Isso me horrorizou e enjoou meu estômago. Fiquei me sentindo
impotente, pois não havia nada que pudesse fazer. Até onde meus olhos
podiam ver, não havia mais nada construído por mãos humanas.

A descrição do sonho 1 terminou.

Estou preocupada com o que vi, Pai. A pressão e o movimento sob a
superfície do solo aumentavam. Não houve nenhum aviso, embora houvesse
muitos avisos.

Pai, não sei se estaremos aqui na Terra quando isso ocorrer. Só sei que
toda a área entrou em erupção, com uma massa de terra após a outra
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sacudindo e explodindo suas tampas como se fossem tampas de garrafa. O
tremor veio do sul, mas depois moveu-se para o norte.

A descrição do sonho 2

Nossa casa estava fazendo as malas para se preparar para a viagem,
mas podíamos levar muito pouco conosco. Cada um de nós começou com
quantidades maiores para receber, mas logo percebemos que não
precisávamos da maior parte delas.

Decidimos coletivamente levar principalmente água e cada um de nós
encheu diferentes recipientes vazios com água. Comíamos muito pouca
comida.

Embora estivéssemos entusiasmados para partir, também não
tínhamos certeza de onde era nosso destino. Nosso destino era uma
surpresa, o que tornava a embalagem devidamente impossível. Não fomos
capazes de nos preparar a não ser trazer água.

A descrição do sonho 2 terminou.

A descrição do sonho 3

Eu estava passeando com meus cachorros ao longo de um leito de rio
seco. Eu já os havia caminhado aqui antes, mas desta vez eu vi pedras
preciosas nos fragmentos afiados de ardósia. Todo o leito do rio era cinza
escuro, exceto por essas jóias que surgiram. Eu colecionei tantas jóias
quanto pude.

Encontrei rubis, esmeraldas, diamantes, topázio e assim por diante.
Carreguei tudo que pude e sabia que voltaria mais tarde para mais. Eu já
havia caminhado neste leito seco de rio tantas vezes antes, mas de alguma
forma eu nunca havia notado esses tesouros antes disso.

A descrição do sonho 3 terminou.

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava no mirante de Deus acima de Seu belo vale e percebi que
era mais uma vez ao nascer do sol. Quando olhei em volta, vi uma
quantidade incrível de pássaros voando no céu. Esses pássaros cantaram em
uníssono e todos com louvores a Deus no céu.

Havia tantas variedades diferentes, todas em formações diferentes.
Uma variedade até tinha um baixo-ventre luminescente que refletia o nascer
do sol de maneiras diferentes sempre que se viravam em direções
diferentes.
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Eu vi a fonte borbulhante à minha frente, junto com o pequeno pote
de confit na rocha ao lado dele. Percebi que a pequena vasilha já estava
cheia de água da nascente, então rapidamente bebi essa água refrescante
que havia vindo do Rio da Vida.

Então, sentei-me no banco com vista para o vale. O sol emitia uma luz
rosa quente tão bonita que todas as partes do vale brilhavam com seu
reflexo.

Então percebi algo incrivelmente lindo. O Rio da Vida estava claro,
como água glaciar colorida de um verde azulado claro, mas agora estava
iluminado por baixo. Do meu ponto de vista, eu podia ver peixes de todas as
cores, bem como pedras preciosas de todas as cores, refletindo a luz do sol.

No entanto, agora era muito mais do que isso. O próprio solo de Deus
estava vivo e iluminado com a luz de baixo. Pude sentir minhas mãos
subindo instintivamente em oração e comecei a louvar e adorar nosso Pai
que criou tudo isso:

Eu: “Querido Pai, Você é tão incrível. Seus trabalhos são tão bonitos aqui.
Ajude-me a descrever a beleza indescritível aqui. Tudo aqui é abundante e
vivo. Até mesmo a árvore, videira ou flor adormecida é linda e não parece
morta. Não há sensação de morte ou perda aqui, apenas a promessa de
uma vida nova e eterna.

“Estou muito grato por tudo o que me revelas. Anseio por este lindo
Lar que Você preparou, mas, mais do que tudo, obrigado por Seu amor
glorioso. Eu te adoro. Em Nome de Jesus, por favor, traga mais daqueles
que estão perdidos para Casa para Você.”

Ao terminar esta oração, senti uma mão em meu ombro. Virei-me para
ver Uriel parado lá e ele estava sorrindo para mim.

Uriel: “O Rei está em campo e pede a sua presença”.

Eu: “Sim, estou pronta. Eu tenho dúvidas."

Quando olhei para Uriel, vi que ele tinha uma grande espada amarrada
ao lado.

Eu: “Uriel, por que você precisaria de uma espada aqui no céu?”

Uriel: “Eu não preciso disso aqui, mas os tempos estão mudando, Erin, e a
guerra está chegando. Deus está preparando Seus anjos.”

Eu então fui para as Escrituras pensando que talvez esta guerra já
tivesse acontecido no passado de acordo com Apocalipse 12:7. Esta foi
uma guerra diferente?
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Eu: “Uriel, o que está para acontecer?”

Uriel: “Erin, estou sob o comando de Deus e respondo a ele. Tenho um
regimento e uma legião de anjos sob mim. Meus irmãos também têm
divisões sob eles. Os tribunais no céu em breve serão fechados
momentaneamente, pois os testemunhos dos santos foram ouvidos por Deus
e Ele ouviu o suficiente do acusador.

“Agora, vá para o rei. Eu vou te levar até ele. Eu sou o anjo designado
para levá-lo em preparação perante o Rei.”

Comecei a chorar e minha boca tremia enquanto tentava falar. Eu olhei
para o cavalo de Uriel e ele tinha uma armadura cobrindo sua bela crina e
cabeça, junto com suas pernas. Os cascos do cavalo eram como bronze
polido e reforçados.

Eu estava com medo quando me lembrei das batalhas que uma vez vi
alguns anos atrás com anjos no céu contra os exércitos do inferno. Essas
batalhas foram um grande foco em meus sonhos anteriores.

Uriel: Simpático. “Erin, não tenha medo de nós estarmos maiores do que
eles em números. Somos mais fortes em poder e força e Deus no Trono
ordenou e nos preparou para estes tempos.”

Eu: “Achei que havia mais tempo?”

Uriel: “Erin, você já sentiu medo quando eu a levei daqui para a presença
de Deus?”

Eu: “Bem, no início você estava muito sério e não sorria muito.”

Uriel: Rindo. “Sim, Erin, eu a acompanhei a Deus muitas vezes. Aprendi
sobre você e passei a apreciar a maravilha que você expressa como uma
criança. Como anjo, só vejo o que Deus permite. Eu faço como Deus instrui
como sou um trabalhador.

“Tenho visto muitas coisas e testemunhado a blasfêmia de Deus, dos
anjos e do Céu ao longo de muitos séculos. Eu estive com uma espada
flamejante de fogo contra aqueles que voltaram suas faces contra Deus.”

Eu: “Uriel, encontrei um site na web de uma mulher que afirma canalizar
você.”

Uriel: “Não dê ouvidos a ninguém que afirma ter relacionamentos com anjos
do céu. Enviamos mensagens somente de Deus e não somos salvadores.
Não fazemos nada ordenado pelo homem, mas somente por Deus.
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“Essas são mentiras enviadas por outros anjos. Aqueles que invocam
os anjos em vez de Deus não são diferentes das pessoas que invocam os
espíritos dos mortos. Erin, não tenha nada a ver com eles."

Eu: “Eu sei, Uriel, me desculpe.”

Uriel: “As pessoas que adoram qualquer coisa diferente de Deus logo ficarão
maravilhadas com o poder e o poder de Deus. Mesmo assim, eles
acreditarão que é pelo poder do homem ou de outro. Você está em um
tempo de ilegalidade, onde muitos se afastarão de Deus.”

Eu: “Acho que isso já aconteceu”.

Uriel: “Venha, Erin, o Rei está esperando. Ele responderá às suas perguntas
com maior autoridade. Você está pronto?"

Eu: “Sim."

Antes que eu percebesse, estávamos mais uma vez em vôo. Voamos
para o leste em direção ao nascer do sol. Uriel estava com a armadura
completa e percebi que sua enorme espada tinha cerca de 2,5 metros de
comprimento.

Ao olhar para o vale de Deus, vi que estávamos voando mais alto do
que o normal. Desta altura, eu tinha uma visão panorâmica do Rio da Vida
enquanto circulávamos para o sul e voltávamos para o norte no Vale das
Bênçãos.

Ao sobrevoarmos o campo de lírios, vi Jesus sorrindo e acenando para
nós. Assim que pousamos, agradeci a Uriel e beijei o focinho do cavalo de
Uriel. Quando Uriel decolou em vôo, me virei e corri o mais rápido que pude
direto para os braços abertos de Jesus. Ele me abraçou.

Jesus: Sorrindo. "Erin, você tem perguntas hoje."

Eu: “Sim, Senhor, todos os dias, mas isso é preocupante.”

Jesus: “Venha, caminhemos juntos”.

Ele pegou minha mão e caminhamos por vários campos de flores
perfumadas a caminho das margens dos sete poços. Sentamo-nos na piscina
inferior e colocamos os pés na água límpida.

Jesus: “Erin, embora as mudanças estejam chegando, não te trouxe até
aqui só para te perder para o mundo ou qualquer outra coisa. Eu mostrei a
você há muito tempo o anel de fogo e isso é como uma corrente para
quebrar e liberar fogo. Você só estava vendo isso à distância no Espírito e
não em sua carne, mas desta vez você testemunhou ainda mais.”
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Eu: “Sim, Senhor. Eu testemunhei uma destruição massiva e casas sendo
destruídas e queimadas. Muitas dessas eram casas em que as pessoas
trabalharam por toda a vida.”

Jesus: “Antes disso, haverá avisos, Erin. A agitação começará antes disso,
como a mudança e a separação de partículas mais finas de coisas mais
pesadas.”

Só então, eu vi uma tela enorme separando detritos de ouro.

Eu: “Oh, você está caçando ouro?”

Jesus: Sorrindo.

“Sim, Erin, este é um tipo de parábola. Não desejo e procuro ouro,
mas apenas corações de ouro refinados na fornalha sete vezes.” (1 Pedro
1:7) Ele se virou e sorriu para mim.

“Erin, você está testemunhando aqueles que servem ao mundo e
aqueles que preferem o que o mundo oferece. Você está testemunhando
enormes casas sacrificadas ao deus do mundo. Você experimentou que
aqueles que afirmam ouvir de Mim oprimem os pobres, fazendo-os sentir
que foram desobedientes e devem pagar por bênçãos”.

Eu: “Sim, Senhor, o evangelho da prosperidade me deixa doente porque não
é certo.”

Jesus: “Erin, vejo tudo em segredo e bendigo o doador, os pobres de
espírito, e preparei aqui um lugar para eles. O homem que engana, bem,
nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no Reino dos Céus,
mas sim aquele que faz a Vontade de Meu Pai que está nos Céus.

“Neste dia, muitos me dirão: 'Senhor, Senhor, não profetizamos nós
em Teu Nome, expulsamos demônios em Teu Nome e não fizemos muitas
obras poderosas em Teu Nome?' E então, vou declarar a eles, 'Eu nunca
conheci vocês; afastai-vos de mim, ó obreiros da iniqüidade.'”(Mateus
7:21-23)

Eu: “Recentemente, li uma história sobre um pastor que recebeu uma
grande oferta baseada em algo que afirmou ter ouvido de você. Este pastor
disse que as pessoas que dão menos do que Você os chamou, ou até mais
do que Você os chamou, não serão abençoados por sua oferta e que Você
não lhes dará um 'retorno cem vezes maior' como resultado .”

Jesus: “Hmm, onde está escrito que eu castigo aqueles que dão em meu
nome? No entanto, vou punir aqueles que oprimem os pobres. Eu olho para
o coração de quem dá e também de quem recebe.
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“Pois, pelas Minhas Palavras, 'dê e será dado a você. Uma boa medida,
comprimida, sacudida, transbordando, será colocada em seu colo; pois com
a medida que você dá, a medida será devolvida. ' (Lucas 6:37-38)

“Erin, eu não ando por aí com uma vara de castigo. É assim que você
Me retrata com base no nosso tempo juntos?”

Eu: “Oh não, Senhor, Você não é assim de jeito nenhum. No entanto, às
vezes tenho medo de fazer a coisa errada às vezes.”

Jesus: “Não vim só para os perfeitos. Erin, vim buscá-la sabendo que você
era imperfeita, mas também vejo algo em você que não tem preço para
Mim.”

Nesse momento, Jesus me mostrou um pedaço de rocha negra, como
carbono ou pederneira. Ele fechou o punho e o apertou. Então eu vi algo
como fogo e relâmpago saindo das mãos de Jesus. Eu estava pasmo com o
que estava testemunhando. Quando o fogo foi removido, Sua mão se abriu e
dentro havia um diamante multifacetado perfeitamente cortado.

Eu: “É difícil acreditar que Sua mão pode ser tão forte, mas tão sensível.”

Jesus: Sorrindo. “É difícil acreditar que você já foi como o carvão e agora é
como este diamante para Mim.”

Eu: Chorando. “Senhor, não sei por que tenho valor para Ti. Isso é um
mistério para mim, mas estou grato, muito grato.”

Jesus: “Erin, em breve você vai testemunhar o tempo da ilegalidade se
acelerando. Agora você verá o oposto dos Frutos do Espírito em exibição
total. Agora haverá um engano diferente de tudo que o mundo já
experimentou antes e haverá um aumento nas falsas profecias.

“Haverá muitos que alegarão que Eu os enviei, mas Eu não o fiz. Você
só tem que orar por discernimento e imediatamente responderei: Haverá
duas paredes, com uma parede destinada ao bem e outra destinada ao mal”.

Eu: “O que você quer dizer com 'duas paredes'?”

Só então, eu vi dois lados em lados opostos de duas paredes. Um lado
defendia Deus e estava sob Deus e o outro lado estava contra Deus. Essas
duas paredes ficavam próximas uma da outra e separavam os dois lados.
Havia um leito de rio seco no meio dessas duas paredes.

Eu vi que várias pessoas se reuniram lá. Embora essas pessoas não
fossem anjos, eles definitivamente pareciam guerreiros. Eles estavam lá no
Espírito e foram fortalecidos por Deus.
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Essas pessoas então caminharam no leito do rio seco que contornava a
parede inimiga. Eles haviam caminhado ao redor da parede inimiga um total
de sete vezes quando a parede inimiga caiu repentinamente, junto com a
outra parede. Quando ambas as paredes desabaram, a guerra estourou.

Eu: “Eu não entendo o que Tu me mostraste, Senhor.”

Jesus: “Erin, você terá água viva e caminhará ao longo do leito seco do rio
com outros. Você foi coberto pela Minha aliança e pelo Meu sangue. Você é
um navio e um trabalhador. Você derramará água refrescante para aqueles
que têm sede. O inimigo não será capaz de resistir a você como Eu o
fortaleci."

Eu: “Quando será, Senhor? Por favor, cure-me, pois meu câncer parece ter
voltado. Por favor, Senhor, conceda-nos esta força. Não quero mais ter medo
do que vem contra Mim. Você disse que meus problemas seriam removidos
em um único dia. Por favor, Senhor, você pode fazer isso hoje?"

Eu estava chorando enquanto falava com ele.

Jesus: “Eu conheço a tua dor, Erin. Eu sei o que aconteceu e ordenei aos
anjos a seu respeito que os guardassem em todos os seus caminhos. Eu
nunca vou te deixar ou te desamparar. Erin, você será cuidada. Eu amo
Você."

Eu: Chorando. “Você me deu o Salmos 91 em meu coração apenas por este
tempo. Senhor, por favor, não deixe nada acontecer com Uriel ou seu
cavalo."

Jesus: Sorrindo e rindo.

“Erin, o inimigo estremece na presença de Uriel e daqueles
comandados por Deus. Não há nada além de meu pai. Fui enviado para
curar os corações quebrantados e dar liberdade aos cativos e a abertura de
prisão para os que estão presos (Isaías 61). Eu também curarei as feridas
daqueles quebrantados e mansos de Espírito.”

Eu: “Não entendo totalmente.”

Jesus: “Não te salvei do laço do passarinheiro e não te entreguei a um lugar
seguro? Eu não te dei palavras de conforto?"

De repente, vi o Salmos 45 escrito em uma página.

“Não tirei você e seus filhos dos inimigos que os perseguiam para o
lugar preparado para vocês?

“Eu poderia então mostrar a você onde um dia você residirá apenas
para manter isso escondido como uma luz sob uma tigela? Em vez disso,

8



você não coloca sua lâmpada em um pedestal para iluminar o ambiente para
que todos vejam? (Lucas 8:16; Mateus 5:15)

“Bem, Erin, não te trouxe até aqui para apagar a sua lâmpada para
que ninguém a visse. Seja paciente e tenha coragem, pois estou prestes a
fazer algo em seus dias que você não acreditaria, mesmo que lhe
dissessem.”

Ele sorriu.

Eu: “Eu te amo, Senhor.”

Jesus: “Eu também te amo, aqui e ali”.

Ele se virou e colocou o lindo diamante facetado na palma da minha
mão. Eu estava pasma.

Jesus: “Se Eu posso fazer isso com você, então não sou Eu capaz de fazer o
mesmo com os outros e até mesmo enviar reforços para Uriel?

Agora não se preocupe.”

Ele sorriu.

O sonho acabou.
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