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237 - Uriel, o Véu e o Engano Crescente

Concluído na quinta-feira, 9 de março de 2017

Este sonho foi iniciado no domingo, 19 de fevereiro de 2017. No entanto,
este sonho levou mais de duas semanas, juntamente com cinco visitas
separadas, para finalmente completar. A última visita ocorreu na quinta -
feira, 9 de março de 2017.

Recebido no domingo 19 de fevereiro de 2017 (Visita 1).

Comunhão

Sonho da noite passada...

Sonho 1

Eu estava em uma cidade perto da água. Embora a cidade parecesse
Chicago, Illinois, eu não tinha certeza. Metade da cidade foi destruída por
algo catastrófico. Embora parecesse que algum tipo de bomba ou bombas
haviam feito isso, eu novamente não tinha certeza.

As pessoas na cidade estavam andando em choque. Eles ainda
estavam tentando viver e fazer negócios 'como de costume', embora
prédios inteiros tivessem sido completamente destruídos. Quando olhei em
volta, parecia que era no final da primavera ou início do verão.

Eu caminhei até a água nas margens do que parecia ser a cidade de
Evanston, Illinois, que fica ao norte de Chicago. A apenas alguns metros da
costa, a água estava coberta de bactérias e fungos cinza-acinzentados. A
água era imprópria para beber ou nadar. No entanto, havia ainda mais neste
sonho que eu não deveria escrever. Como tudo isso era tão perturbador de
ver,  clamei ao Senhor ...

Eu: “Quando é isso, Senhor?”

Eu vi um número enorme, o número quarto. Estava escrito em branco.
E aí acordei do sonho.

Sonho 1 terminou.
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Recebido na segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017 (Visita 2)

Sonho da noite passada.

Sonho 2

Eu estava sentado em uma lanchonete temática dos anos 50 com o
tema sock-hop. O restaurante ficava acima ou na mesma área de uma pista
de boliche e parecia estar de alguma forma ligado um ao outro. Ao olhar em
volta, percebi que era por volta das 13h quando uma grande festa de
aniversário começou a acontecer. Logo, alguém que eu não reconheci correu
até mim com entusiasmo.

Pessoa: “Oh Deus, Erin, você tem que pegar seu vestido e estar na
cerimônia às 15h!”

A pessoa saiu antes que eu tivesse a chance de perguntar o que ela
queria dizer com isso, então eu continuei sentado lá, me divertindo e
conversando com 'amigos'. Digo 'amigos' porque de alguma forma sabia
que essas pessoas eram minhas amigas, embora eu não reconhecesse
ninguém ali. Desta vez, um dos meus amigos correu até mim com
entusiasmo.

Amigo: “Erin, não se esqueça de pegar seu vestido de noiva!”

Embora eu não tenha certeza de como, de repente soube do que meu
amigo e a outra pessoa estavam falando. Eu sorri, ri e acenei com a cabeça
para o meu amigo. Verifiquei novamente a hora e sabia que ainda não
precisava me preocupar.
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Porém, só por segurança, decidi deixar a pista de boliche / restaurante
para ir até a loja de roupas. Entrei na loja e vi um vestido etiquetado com
meu nome pendurado dentro de uma bolsa de vestido transparente. Havia
uma mulher esperando por mim e ela me entregou a bolsa  de vestido.

Mulher: “Erin, é melhor você se apressar!”

Eu sorri e agradeci, mas ainda não estava preocupado com o tempo.
Como o vestido tinha sido pré-comprado, peguei a sacola com o vestido
dentro e corri para fora da porta para ir para o local do meu casamento.
Corri por algumas ruas de paralelepípedos em direção a onde deveria ir.
Depois de passar por uma área bastante acidentada, finalmente cheguei.

Diante de mim estava um enorme castelo feito de pedra, um castelo
que poderia ter saído facilmente de um 'filme da Disney'! Como estava
completamente rodeado por ravinas profundas, a única forma de entrar
neste castelo era descer um longo caminho de pedra com paredes.

Corri rapidamente pelo caminho de pedra e logo cheguei à porta da
frente para o pátio. Um homem e uma mulher já estavam lá esperando para
me cumprimentar. A mulher acenou para meu vestido e, em seguida,
cuidadosamente o tirou de mim quando eu o entreguei a ela. O homem
parecia bastante animado.

Homem: “Erin, você tem que se apressar e vir comigo preparar suas flores!
Está quase na hora  da cerimônia!”

O homem então me acompanhou até uma grande sala de recepção
feita de paredes e pisos de pedra. Quando olhei em volta, vi uma enorme
mesa quadrada de pedra. Embora eu não pudesse dizer as dimensões
exatamente, o topo da mesa tinha facilmente dezoito centímetros de
espessura e cada lado tinha cerca de doze a quatorze pés de largura. Teria
facilmente  pesado várias toneladas.

Havia dois enormes vasos de pedra lado a lado no topo da mesa e
perto do centro. O artesanato desses vasos era simplesmente lindo. Notei
que esses dois vasos idênticos tinham aberturas excepcionalmente largas na
parte superior.

Homem: “Agora, Erin, ande por aí, pegue suas flores e coloque-as nos
vasos!”

Havia flores incríveis em todos os lugares que eu olhava. No entanto, o
que me pareceu bastante estranho é que essas flores só tinham a cabeça e
nenhum caule. Ao olhar mais de perto as flores, soube que elas deviam ser
de natureza celestial, pois certamente nenhuma flor na Terra poderia
rivalizar com a beleza dessas flores.

3



Enquanto juntava várias flores em meus braços, decidi questionar o
homem sobre como eu iria fazer um arranjo com flores que não tinham
caule. No entanto, antes que minha boca pudesse falar qualquer uma das
palavras, o homem respondeu à minha pergunta.

Homem: Sorrindo. “Erin, apenas jogue as cabeças nos vasos! Você deve se
apressar, pois está  chegando a hora!”

Eu ri e fiz exatamente o que ele me instruiu. Os vasos eram tão
grandes, tão grandes e tão profundos que eu sabia que não seria capaz de
encher esses vasos. Para tornar essa tarefa ainda mais desafiadora, eu não
tinha altura suficiente para ver as flores lá dentro. Como devo ter parecido
bastante confuso e preocupado com tudo isso, o homem começou a me
encorajar.

Homem: Rindo. “Não se preocupe, Erin! Agora, vamos, está quase na hora!”

Enquanto ele me apressava em direção à porta, vi uma linda mulher
parada ali. Ao me aproximar da porta, para meu grande choque e surpresa,
vi que essa linda mulher era na verdade minha mãe e que parecia jovem
novamente. Ela olhou nos meus olhos e sorriu para mim.

Mãe: “Erin, venha comigo!”

Minha mãe estendeu a mão para mim e eu felizmente a peguei. Eu
estava tão animado para vê-la novamente. Ela era tão saudável e vibrante.
Quando começamos a sair da sala juntos, olhei para trás, para os dois
recipientes sobre a mesa.

Para minha grande surpresa e deleite, as flores que joguei nesses dois
vasos de repente cresceram em dois arranjos enormes de flores. Lágrimas
começaram a se formar em meus olhos quando percebi que aqueles eram,
simplesmente, os mais belos arranjos de flores para casamento que eu já
tinha visto.

Sonho 2 terminou.

Recebido no domingo, 5 de março de 2017 (Visita 3)

Comunhão

Querido pai,

Dois dos meus filhos estão em Miami, na Flórida, com o pai. Por favor,
proteja-os enquanto eles estiverem lá. Acho essas viagens bastante
perturbadoras. Pai, recentemente tive uma série de sonhos que também me
deixaram extremamente inquieto. Por favor, ajude-me a ter paz, pois é
muito difícil ter paz agora.

4



Pai, estou muito grato por tudo o que o Senhor fez por mim e por
minha família. Continue a nos manter a salvo de perigos. Meu coração chora
pelo que está por vir e pelo que já veio sobre a  terra.

Sempre que vejo isso, fico perturbada. Parece que não há nada que eu
possa fazer a não ser soar o alarme. Eu sou apenas um dos muitos que
vestiste, os corações daqueles que te amam tanto. Meus sonhos têm estado
bastante claros ultimamente.

Sonho 3

Pude ver todas as terras do mundo. Depois disso, eu vi anjos, por Sua
ordem, colocando camadas sobre camadas de 'véus finos' sobre toda a
Terra. À medida que as camadas desses véus continuavam a crescer, era
como se agora eu estivesse olhando através de tule ou seda  de noiva.

Eu ainda podia ver as luzes brilhando da Terra. Algumas dessas luzes
permaneceram brilhantes, mas outras foram ficando mais fracas à medida
que o véu continuava a engrossar. Havia até algumas luzes mais brilhantes
lá que este véu de alguma forma não  cobria.

Em algumas áreas, mas especialmente nas grandes cidades,
virtualmente nenhuma luz conseguia brilhar, pois o véu era muito espesso
ali. Então fiquei assustado e assustado quando percebi que até mesmo
algumas terras inteiras não tinham nenhuma luz visível.

Sonho 3 terminou.

Pai, este véu global já está sobre todos nós. Talvez nossos filhos não
consigam vê-los de maneira tão proeminente quanto eu e meu marido, mas
eles estão caindo sobre a terra e toda a Terra agora e enquanto escrevo isto.

Sonho 4

Eu estava com minha família em um shopping abandonado. Apenas
uma loja ainda não foi fechada. Esta última loja estava abarrotada de tanta
mercadoria que era difícil movimentar se. Embora houvesse tanto para olhar,
não havia uma única coisa que fosse do tamanho correto para qualquer
membro da minha família. Nem um único item nos caberia.

De repente, lembrei-me de uma vez em que já tinha estado neste
shopping antes. Faz pouco tempo e algumas lojas já estavam fechando. Eu
tinha visitado recentemente uma dessas lojas em fechamento e eles
estavam no processo de venda de seus acessórios. Paredes inteiras foram
completamente desmontadas.
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Como as luminárias que estavam à venda eram de muito mais
qualidade do que a mercadoria em liquidação, as luminárias vendidas eram,
na verdade, muito mais pechinchas do que a própria mercadoria. Como
resultado, parecia que as pessoas que faziam compras ali estavam
interessadas apenas nas luminárias e não nas mercadorias.

Durante essa visita recente, comentei que não precisava olhar tanto
para trás para me lembrar de uma época em que essa loja em particular
tinha sido um destino privilegiado e um local de compras auge. Agora, neste
sonho, era toda a área que agora era uma cidade fantasma. Começamos a
relembrar como era há pouco tempo.

Nós: “Nossa, realmente não faz muito tempo que tudo estava agitado e
todas essas lojas ainda estavam abertas. As pessoas até pareciam ter
dinheiro para gastar em mercadorias de boa qualidade. Certamente não é
mais o caso!”

Todos nós suspiramos juntos, pois apenas dez anos se passaram desde
quando este shopping ainda estava prosperando. Tão pouco tempo se
passou que até mesmo meus filhos se lembraram de tempos melhores e
disseram: 'Mãe, você se lembra quando ...' Comecei a chorar porque a visão
de tudo isso estava me deixando muito triste.

Sonho 4 terminou.

Oh Pai, os tempos estão mudando tão rápido e tudo o que sabemos
está rapidamente desaparecendo bem na frente de nossos olhos. Mesmo
lugares que antes eram bastiões da liberdade de expressão agora são
corruptos e inclinados para tudo que é mau.

Recentemente, lembrei-me de uma época em que estava crescendo
em Berkeley, Califórnia. Isso foi no final dos anos 60 e início dos 70 e pouco
antes de minha mãe nos mudar para Idaho. Olhando para trás, esta foi uma
boa jogada, pela qual agora sou muito grato.

Quando ainda morávamos em Berkeley, minha mãe era uma jovem
feminista e participava de manifestações em manifestações no shopping do
campus. Ocasionalmente, eles irromperiam em tumultos. Eu até tenho
algumas fotos reais desses distúrbios que minha mãe tirou quando ainda era
estudante lá.

Minha mãe lutou ao lado de outras pessoas pelo direito à 'liberdade de
expressão', o direito de falar livremente e não ser condenado ao ostracismo
por sua opinião. Eles estavam lutando pelo nosso direito de expressar uma
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opinião, não importa 'de que lado você estava'. Como você já deve ter
percebido, isso significa que fui criado em um lar "liberal".

No entanto, ser "liberal" desde então evoluiu e não de uma maneira
boa. Naquela época, minha mãe me ensinou a aceitar aqueles que têm
opiniões divergentes. Devíamos aprender com as plataformas dos outros,
mesmo que não concordássemos com eles. Deveríamos então usar essas
informações para fortalecer nossas próprias vozes. Também aprendi com
minha mãe que devemos ser respeitosos ao fazer isso.

Conforme minha mãe ficou mais velha, ela passou a aceitar menos as
'opiniões dos outros', mas ainda adorava um bom debate. Com isso como
pano de fundo, aprendi com ela a formular minhas próprias opiniões com
base na tentativa de pesar todos os lados do debate igualmente.

Quando eu assistia minha mãe discutir com alguém, muitas vezes via
as pessoas ficando tão presas em suas opiniões que simplesmente não
conseguiam ver nenhum outro lado além do seu. Na verdade, isso acabou
sendo uma boa prática para mim, pois esse é um traço comum dos Asperger
com o qual eu lido sempre que meus filhos expressam suas opiniões.

Agora, avancemos até hoje, apenas cerca de cinquenta anos depois, e
há mais uma vez tumultos em Berkeley. No entanto, agora os tumultos são
para parar as vozes daqueles com quem os outros não concordam. Houve
até uma pessoa em particular que foi recentemente noticiada por lá.

O que é triste para o mundo hoje é que não pode mais haver uma
verdadeira "conversa aberta". Não existe mais simplesmente 'pesar' sem o
risco de ser condenado. Não existe tal coisa como ser justo, mesmo se você
tiver fatos reais e evidências reais.

Bem, o tempo passou e as coisas mudaram e, alguns anos atrás,
deixei de ser um 'liberal'. Isso se acelerou quando decidi me opor fortemente
ao pensamento estreito que eu estava constantemente enfrentando, mesmo
antes de me tornar um cristão.

Portanto, não fiz isso por ignorância; passei muitos anos estudando o
máximo de lados de uma questão. Eu até tive vários debates em minhas
várias aulas na faculdade que me obrigaram a pesquisar os dois lados
opostos. Freqüentemente, tive de argumentar contra o lado que eu  preferia.

Mais tarde, quando me tornei um cristão, o Senhor me deu mais dons
nesta área, e outros enormes. Muito simplesmente, ele mudou
completamente o paradigma em meu pensamento e de alguma forma me
deu a capacidade de ouvir a história de uma pessoa sem julgá-la
prematuramente.
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Gostaria de descobrir o que uma pessoa aprendeu e o que ela
experimentou, a fim de entender por que se sente assim. Embora eu nem
sempre concordasse com eles, e mesmo na maioria das vezes não
concordava, isso me permitiu entender o caminho que os levou a onde
estavam agora.

Sou grato por isso, pois me dá compaixão pelas posições dos outros,
mesmo quando não concordo com eles. Alguns dos meus melhores amigos
do passado são bem diferentes de mim, especialmente na área do
cristianismo. No entanto, Jesus me fez perceber que eu posso ser o único
exemplo de Jesus em suas vidas e eu precisava refleti-lo em minhas ações.

Agora, é importante frisar que não me considero mais 'santo' do que
ninguém! O que quero dizer com tudo isso é que aprendi a ser paciente e a
ainda amar alguém, mesmo quando às  vezes é muito difícil.

Embora às vezes também seja extremamente difícil, também aprendi
a me manter firme, mesmo quando alguém está tentando culpar a Deus por
todos os seus problemas. Sempre que isso acontece, em vez de reagir
rapidamente na defensiva, agora oro a Deus em silêncio.

Eu: “Oh Senhor, oh não, aí vem. Por favor, aceite minhas palavras. Por favor,
assuma minhas palavras, Jesus, porque eu pessoalmente gostaria de tirar
maldições de meus lábios. Eu sei que seus caminhos são mais elevados do
que os meus, então, por favor, me ajude aqui.”

Estou sorrindo enquanto escrevo isto porque sou realmente grato por
Jesus então entrar em nossa conversa. Isso geralmente começa comigo
fazendo muitas perguntas a essa pessoa. Enquanto eu faço isso, eles
geralmente começam a revelar todos os tipos de contradições da verdade de
Deus, ou realmente, de qualquer verdade.

Eu então vejo como Deus me usa para levá-los em uma jornada de
descoberta. No final, geralmente não me lembro muito do que foi dito, mas
muitas vezes eles apertam minha mão e/ou me abraçam antes de irem
embora, me convidando a voltar mais tarde.

Infelizmente, logo após nossa conversa, o inimigo entraria em suas
cabeças. Eu veria essas mesmas pessoas novamente um pouco mais tarde
e elas agora ficariam chateadas comigo por Deus me usar para convencê-las
e expô-las. Felizmente, havia também alguns outros que permaneceriam
gratos, pois foram enriquecidos pelo que foi dito a eles por meu intermédio.

No entanto, isso era muito raro e parece que, na maioria das vezes,
essas pessoas geralmente ficavam muito chateadas e me amaldiçoavam
quando percebiam que Deus as havia 'educado' por meu intermédio.
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Embora nem sempre eles falassem e verbalizassem isso, muitas vezes eu
podia sentir.

De qualquer forma, só sei que não sou eu, mas sim Deus falando
através de mim. Desde que sou casado, meu marido tem testemunhado
isso acontecendo comigo repetidamente. Ele sempre parece entender
rapidamente quando é Deus trabalhando através de mim, porque ele diz que
eu uso uma habilidade maior na resolução de conflitos e paciência do que
normalmente  sou capaz (sorrisos).

A ajuda de Deus em tudo isso é obviamente necessária para mim,
pois, na semana passada, tive uma série de sonhos sobre vários grupos de
pessoas para quem estou sendo chamada para ajudar no futuro, dos quais
simplesmente não gosto. Embora tenha sido muito difícil, percebo que essa
é a decisão de Deus e não mais minha.

Agora percebo que simplesmente não posso escolher por minha
própria conta e depois reclamar para Deus: “Por que você não me usa? Eu
não entreguei tudo a Você?" Simplesmente, não podemos ter as duas coisas.
Eu descobri da maneira mais difícil que 'render-se' significa falar de uma
declaração sincera de coração ao falar com Deus.

Não podemos mentir para Deus ou para nós mesmos quando fazemos
isso. Devemos ir aonde Ele nos levar, mesmo que nos encontremos no meio
de uma tempestade de fogo. Quando isso acontece, muitas vezes me pego
dizendo: "Embora não tenha desejo de ir aqui ou ali, Pai, eu me rendo pelos
Seus propósitos." Embora seja fácil para mim dizer, ainda é difícil de seguir.

Acho isso particularmente desafiador hoje em dia, já que meu coração
agora se rende a Deus, mas meu corpo não está mais apto e capaz. Muitas
vezes sinto dor e meus níveis de energia são baixos, especialmente em
comparação com o que costumava ser. Muito simplesmente, ainda vou
precisar de uma grande reformulação de Deus para me tornar capaz de
viajar para qualquer lugar novamente.

Pai, que ironia! Quando eu era jovem e saudável, meu coração não
estava pronto. Agora que meu coração está pronto, meu corpo está fraco e
estou velha. O mundo se afastou de Você, Deus, e se eu falar sobre meu
amor por você em público, não sou mais nem mesmo livre para dizer Seu
Nome. Preciso da sua ajuda, mas agora mais do que nunca!

Jesus: “Erin, sobe.”

Eu estava na Montanha de Deus e o sol esquentava minha pele. Eu vi
Seu lindo lago com as fontes à minha direita. A grama era verde e viçosa e
eu podia sentir o cheiro de flores  perfumadas em todos os lugares.
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Decidi caminhar e me deitar na grama sob uma versão celestial de um
salgueiro chorão. Enquanto eu estava deitada lá, comecei a relembrar sobre
ser uma criança de novo, segura no quintal de meus avós. Quando eu estava
na casa do meu avô, ficava deitado na grama e simplesmente olhava para
as nuvens.

Não havia tecnologia nem distrações, apenas calor, cheiros e a
maravilha de ser criança em um lugar seguro. Não me preocupei com
estranhos assustadores, homens maus, câncer, morte, carros quebrados ou
outras coisas. Problemas de dinheiro não me afetaram. Com os meus avós,
joguei sem receios, tudo graças à paz da casa deles.

Senhor, eu te louvo por meus avós! Rezo para que, um dia, eu os veja
aqui no céu. Eu sinto em meu Espírito que eles já estão aqui esperando por
mim. Este lugar no céu parece um ótimo lugar para ser apenas uma criança
de novo. Embora eu não soubesse sobre o Céu quando criança, tudo isso
aqui é muito maior do que 'até mesmo a casa dos meus avós', então,
obrigado!

Eu sorri, fechei meus olhos para orar e 'acidentalmente' adormeci.
Quando acordei, olhei para cima e lá estava Uriel sorrindo para mim. Eu
rapidamente pulei animadamente e o abracei. Eu sabia que Uriel tinha ido
para a guerra, então não pensei que o veria novamente até muito mais
tarde.

Eu: “Onde você esteve? Você está bem?"

Uriel: Sorrindo. “Estou feliz em ver você também, Erin! Venha, tenho algo
para te mostrar. Deus me chamou para lhe dar esta mensagem.”

Uriel pegou minha mão e apertou suavemente. Estávamos
imediatamente no mirante perto das Cortes de Deus. A Terra estava abaixo
de nós e a lua estava orbitando para cima e para a direita. Percebi que Uriel
realmente estava em batalha e ainda estava usando sua armadura.

No desenho abaixo, Uriel é na verdade muito maior, mais musculoso e
bonito do que fui capaz de desenhar e muito mais do que qualquer 'herói de
ação' terreno. Ele também não costuma usar armadura quando nos
encontramos,  mas desta vez estava quando voltava para a batalha.
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Uriel: "Olha, Erin."

Eu olhei de volta para onde Uriel havia apontado e vi diante de nós as
camadas e camadas de  véu que agora estavam sobre a Terra.

Uriel: “O que está sendo mostrado a você são véus sobre aqueles que
acreditam em Deus e aqueles que não acreditam. As luzes mais brilhantes
são aqueles que, pela fé, cortaram os véus do engano.”

Enquanto eu olhava, parecia que os lugares com as camadas mais
grossas eram onde as pessoas tinham ficado presas em seus pensamentos e
práticas. A espessura parecia variar dependendo se as pessoas podiam ou
não se mover além disso, mas elas também tinham que  querer.

Eu: “Por que Deus permitiria isso?”

Uriel: “Porque aqueles que buscam a verdade de todo o coração a
encontrarão. Isso não significa que aqueles 'cobertos' não descobrirão a
verdade. Significa apenas que sua luta para encontrar essa verdade será
mais difícil. Muitos superaram os enganos.

“Erin, o véu não é o engano. É apenas um disfarce sobre a verdade em
que o homem verá a verdade para se adequar aos seus próprios desejos e
será entregue aos seus próprios recursos. Quanto maior é o seu pecado e
quanto mais longe estão de Deus, mais espesso é o véu da verdade”.

Eu: “Isso me deixa triste.”
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Uriel: “Não seja. O tempo acelerou. O mal se acelerou há quase cinquenta
anos. As linhas de  batalha foram traçadas.”

Eu: “O que vai acontecer?”

Uriel: “A ascensão do mal chegou. Por causa do véu, muitos agora
acreditam que estão defendendo a causa certa, mas não estão. Erin, o
mundo acusa o homem errado e ele é odiado pelo mundo. Isso significa que
essa pessoa é 'o escolhido'?”

Eu: “Não. Ele certamente não cumpre o requisito de uma pessoa 'amada por
todo o mundo' de forma alguma. ”

Uriel: “Erin, ninguém será amado por todos. No entanto, 'aquele que mais
ama' vai sentar-se de uma forma que você pensa que não. Você só precisa
olhar para os frutos do legado desse homem para ver a causa raiz do
problema na terra. Quem são esses?"

Eu: “Parece haver várias coisas:

● Ele é contra Israel;
● Ele declara que o que antes era mau agora é bom;
● Ele sacrificou a base maior da população para servir aqueles que

odeiam essa mesma  base maior;
● Ele transforma as religiões em uma de 'unidade' e 'bem maior da

humanidade',  abandonando assim 'uma nação sob Deus';
● Ele transformou os que viviam na terra em escravos do governo; e
● Ele fez isso para que nenhum de nós pudesse falar contra o que eles

estão fazendo.”

Uriel: “Sim, Erin, mas logo ficará muito pior do que agora. Há um engano
ainda maior chegando e exércitos foram implantados sobre a terra. O que
você sonhou está prestes a se tornar realidade.

“No entanto, não tenha medo do que está por vir. Embora você seja odiado e
muitos busquem apagar sua luz, não se preocupe, pois você será fortalecido
e sua luz se tornará um farol para  aqueles que estão perdidos.”

Eu: “Uriel, vi muito mais luzes do que apenas a minha!”

Uriel: “Sim, Erin, muitos serão chamados. No entanto, você não foi
esquecido e tudo o que foi dado a você acontecerá. Aqueles para os quais
você foi chamado serão salvos.”

Eu: “'Eles' são as pessoas dos sonhos que tive recentemente?”

Uriel: “Sim, mas mais.”
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Recebeu na terça-feira, 7 de Março de 2017 (Visita 4)

Eu me senti ansiosa hoje ao receber a comunhão.

Uriel: “Erin, seu coração está perturbado hoje. Não se preocupe com o que
você não pode mudar. Você deve aprender a confiar apenas no que sabe ser
de Deus. Ele não o abandonou. Isaías 45 e Salmos 17, 45, 46 e 91 são
para você agora. Também lhe disseram para ler Ester novamente. Deus não
tem planos de prejudicar você.”

Eu: “Sinto muito, Uriel, mas acordo com dores e procuro em Deus que Suas
promessas se cumpram. Minha dor parece estar piorando agora.”

Uriel: “Ele conhece sua necessidade, Erin. Como todos aqueles que vieram
antes de você, é difícil ver o bem em meio a condições que pioram,
especialmente a dor.”

Naquele momento, senti uma inspiração do Senhor para olhar para
fora da visão e para nosso quintal. Eu vi uma mãe veado e seu bebê
caminhando juntos abaixo de mim.

Uriel: “Ele conhece todas as suas necessidades e não se surpreende com
suas circunstâncias. Apenas saiba que, um dia, você terá apenas que
testificar sobre Suas maravilhosas obras a seu respeito. Vá para Isaías 54,
pois Ele tem algo para você lá. Erin, você não vai me ver novamente por um
tempo, pois devo continuar com os mandamentos de Deus. Estamos em
uma batalha épica.

“Agora, você não deve acreditar em tudo o que lê, vê ou ouve na
mídia, pois apenas uma parte da história está sendo divulgada. Como você
percebeu, o 'pai da mentira' controla tanto 'a terra que você pode ver'
quanto 'a terra que você não pode ver'.”

Eu: “Você quer dizer a internet e as ondas de rádio, bem como a própria
terra?”

Uriel: “Sim. Houve um aumento acentuado nas atividades para fins de
rastreamento de locais e registro de outras informações. Sempre que uma
carta é enviada, uma compra é feita ou um local do mapa é referenciado,
agora está sendo rastreado. Há também uma tendência crescente e popular
de localizar parentes perdidos usando sangue”.

Eu: “Oh, Uriel, eu já vi isso sendo falado. O DNA das pessoas está sendo
usado para fazer isso?”

Uriel: “Sim, mas também está sendo usado para muito mais coisas. Com
isso, eles poderão conhecer a origem de uma pessoa e de seus filhos.”
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Eu: “Já que informação é poder, como podemos evitar o que agora está
sobre nós?”

Uriel: “Deus protegerá você e sua família, mas apenas entenda que agora
você está sendo rastreado por tudo o que contempla. Lembre-se de que
mesmo essas coisas feitas, mas especialmente aquelas feitas, em um
'ambiente de privacidade' agora estão sendo rastreadas e registradas para
uso futuro.”

Eu: “Ah, você quer dizer a internet? Hmm, eu não consigo me lembrar de
nada que eu tenha  feito que eu tenha que me preocupar?”

Uriel: “Não é que você tenha, Erin, mas apenas saiba que muitas
informações já foram coletadas sobre tantos. Você também deve alertar
seus filhos para não participarem de nada que exija informações pessoais, a
menos que discutam o assunto com você primeiro. Como Deus está
protegendo você e enviou anjos a seu respeito, apenas fique atento.”

Eu: “E se simplesmente parássemos de usar toda a tecnologia?”

Uriel: “Erin, isso não importa mais e, mesmo que importasse, isso não seria
mais possível. Como você e sua família viveriam sem tecnologia hoje em
dia? Como seus filhos poderiam realizar seus trabalhos escolares? Como
todos vocês seriam capazes de funcionar em casa ou no trabalho? Você deve
simplesmente orar por proteção sobre todas as coisas.”

Recebido na quinta - feira, 9 de março de 2017 (Visita 5)

Uriel: “Você deve entender os tempos. Deus me enviou para alertá-lo sobre
coisas que você não pode ver. O engano é grande. O Conselheiro que Deus
enviou a você tem voz. Erin, você é um com o Espírito Santo, a Voz do
Senhor. Agora, e mais do que nunca, não aja antes de consultar a Deus
primeiro, mesmo em questões aparentemente pequenas.”

Eu: “Tenho feito algo errado?”

Uriel: “Não, isso é apenas um aviso para ter cuidado. Se isso fosse antes do
Senhor, e mesmo alguns depois, que homem seria tolo o suficiente para não
proteger sua propriedade, quanto mais sua família? Segurança de um ponto
de vista mundano é sabedoria. Se há coisas que você não tem conhecimento
ou não tem certeza, então espere em Deus para revelar o que está oculto.”

Eu: “Hmm, é preciso a glória de Deus para ocultar um assunto e a honra dos
reis para investigá-lo (Provérbios 25:2).”

Uriel: “Sim, Erin. Agora, fui enviado para avisá-lo de que está ocorrendo
uma batalha épica. Deus enviou-lhe alívio e um mensageiro.”
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Ele apontou para si mesmo e sorriu. “Há um atraso agora, mas não se
preocupe, pois esse atraso não é uma surpresa para Deus. Agora devo voltar
à batalha, mas apenas saiba que, se você não tem certeza de alguma coisa,
espere em Deus antes de agir, especialmente quando se trata de suas
informações pessoais.”

Eu: “Devo ter medo?”

Uriel: “Não. Não fui enviado para assustar você, mas apenas para alertá-lo
sobre os enganos que virão sobre a terra. No entanto, isso não diz respeito
apenas a você, mas a todos aqueles que Deus chamou. É sabedoria orar a
Deus por revelação antes de uma ação.

“Erin, você está em guerra com os príncipes deste mundo e, portanto,
inconsciente do que você não pode ver. Apenas entenda que o inimigo
gostaria de induzi-lo a descartar um assunto aparentemente pequeno que é
realmente importante, fazendo com que você se concentre em um assunto
aparentemente grande que realmente tem pouco ou nenhum significado.
Ore por  sabedoria.”

Naquele momento, uma grande rajada de vento atingiu a janela onde
eu estava sentado e me assustou. Os ventos já sopram aqui há vários dias
e têm sido muito fortes. Sou muito grato pelo Senhor ter nos impedido de
perder o poder.

Eu: “Uriel, por que os ventos estão tão fortes ultimamente? É perigoso até
mesmo dirigir agora.”

Uriel: “Deus envia sinais que revelam ao homem que existem grandes
poderes em ação. Deus usa essas forças naturais para sacudir a terra, mas
até literalmente sacode o solo quando isso serve aos Seus propósitos.
Agora, o que Deus diz sobre o vento?”

Eu: “Esse Deus não está no vento?”

Uriel: “Embora isso seja verdade, Deus também é onipresente. Embora
Deus não seja 'o vento', Ele envia o vento, direciona o vento e pode parar o
vento. Basta lembrar que Deus nunca assume outras formas, pois Ele
sempre é Deus. Enquanto os anjos podem ser e foram ordenados a assumir
várias formas a fim de servir aos propósitos de Deus, Deus nunca o faz.”

Quando Uriel disse a palavra 'nunca', ele olhou nos meus olhos,
acenou com a cabeça e sorriu. Muito simplesmente, o enorme poder de Deus
não pode ser contido de nenhuma maneira, forma ou forma. O povo tremia
diante do poder da arca, mas ela continha apenas uma fração infinitesimal
do poder de Deus. Eu me perguntei se Deus ficaria satisfeito se Ele fosse
retratado dessa forma, mesmo que as intenções fossem nobres.
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Uriel: Sorrindo. "Erin, você já sabe disso."

Eu: “Sim, obrigado, Uriel. Sobre os anjos às vezes assumirem várias formas,
Hebreus 13:2 nos diz que, quando damos hospitalidade a estranhos, não
sabemos se estamos realmente recebendo anjos sem estarmos cientes”.

Uriel: “Muito bom. No entanto, você também deve saber Quem é 'o Espírito
do Senhor'.”

Eu: “É Jesus 'o Espírito do Senhor'?”

Uriel: “Sim, Erin, e o Espírito do Senhor pode ser visto nas muitas faces
daqueles que são enviados a você por Deus. Você também tem o rosto de
Jesus sobre você. Este é o Espírito Santo e a 'Luz' que brilha intensamente
em seu rosto. O Espírito de Deus também está sobre você para ajudá-lo a
enviar as 'Boas Novas' para aqueles que precisam disso. Como um vaso
usado para os propósitos de Deus, você fornece água para aqueles que têm
sede.

“Agora, as pessoas ainda vão te conhecer como 'Erin', mesmo que
Deus trabalhe através de você, entendeu? Você não se tornará 'Jesus
disfarçado de Erin'. As pessoas não devem parar de seguir Jesus para correr
e adorar você. Você não será 'Deus criado à imagem de Erin', mas ao invés
disso, você foi criado à Sua imagem e apenas para os Seus propósitos,
entendeu? ”

Eu: “Embora ainda seja um pouco difícil para mim entender tudo isso
completamente, eu só sei que nunca quero que as pessoas se concentrem
em mim, quando isso deveria ser sempre sobre Deus e Seu Filho.”

Uriel: “Eu sei, Erin. Agora, não se preocupe como Deus tem você. ”

Eu: “Uriel, o inimigo pode se disfarçar de Jesus?”

Uriel: “Está escrito, e pelas próprias Palavras do Senhor, que muitos falsos
profetas aparecerão e enganarão a muitos (Mateus 24). Você deve ficar
com o que sabe sobre o coração de Deus, Erin, e deixar que isso seja sua
medida. Você só precisa olhar para a raiz de uma questão para avaliar os
frutos de um profeta.

● Eles estão se servindo e se edificando ou estão realmente
abandonando o mundo e  correndo atrás de Deus?

● Eles se rendem à vontade de Deus?
● Eles rejeitam a mensagem do 'Portal Larga' e permanecem com a

mensagem do 'Portal  Estreito'?

“Você deve sempre entender onde o 'Portal Largo' leva. Entre pela
porta estreita, pois larga é a porta é larga é a estrada que leva à destruição
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e muitos entram por ela (Mateus 7). Entenda aonde isso vai levar. Embora
você possa querer dedicar algum tempo para entender a posição de outra
pessoa, nunca participe de suas maneiras de vir a Deus.

“Deus criou o homem à Sua própria imagem, mas muitos não O
conhecem nem aceitam a santidade. Em vez disso, eles agora foram
entregues aos seus próprios dispositivos. Em breve, Deus dirá a eles:
'Afastem-se de mim, pois não os conheço. Enviei Meu Filho para lhe mostrar
o caminho. Aqueles que aceitam Meu Filho, me aceitam e não perecerão,
mas terão a vida  eterna.'

“Deus ama Seu Filho e o enviou para salvar o mundo. No entanto, eles
não O aceitaram e, portanto, também não aceitaram a Deus, Seu Pai. Pois
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Seu Filho unigênito, a quem
Ele amava, para salvar aqueles que estavam perdidos e vivendo em pecado.
O Pai enviou Seu amor, mas muito poucos viram isso. No entanto, Deus
agora enviará um exército para mostrar seu poder, força, majestade e amor.”

Eu: “Uriel, nunca te vi tão forte na fala”.

Uriel: “Estou aqui para lhe falar da urgência desta hora, Erin. O tempo
agora chegou sobre a terra, o tempo que foi escrito e predito pelos profetas
em Sua Palavra. Esteja pronto! Deus está  com você."

Ele sorriu para mim com tanta força e bondade que imediatamente me
senti confortável. Ter um anjo tão poderoso, mas na verdade um exército de
Seus anjos, cuidando de nós, enviado e guiado pelo próprio Deus, é um
presente tão grande do Senhor e tão notável.

Na verdade, ser amado pelo Rei dos reis é ser amado de uma forma
que nenhuma pessoa na Terra pode reproduzir. Pois nenhum homem pode
dizer: 'Eu sou Deus' e ser Deus, pois nenhum homem viu a face de
Deus e viveu exceto por Seu Filho, Jesus (João 1:18).

O sonho acabou.
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