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300 -  Uriel e o Antigo
Sedutor 'Presidente' Reaparece

Recebido em 8 de setembro de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado pela minha família e amigos.
Obrigado por um coração batendo, olhos que podem ver, uma cabeça com
um banco de memória e membros que podem funcionar. Sua grandeza é
vista em tudo, no bem e no mal, pois sem você não haveria nada nem coisa
boa ou ruim. Mesmo do Atlântico tempestade Nomes para 2018 parecem
delinear o que você logo estará fazendo:

● Alberto: Nobre, brilhante (nomeado em 25 de Maio de 2018)

● Beryl: Pérola Verde do Mar (nomeado em 5 de Julho de 2018)

● Chris: Portador de Cristo, famoso portador (nomeado em 8 de Julho
de 2018)

● Debby: Abelha (nomeado em 7 de Agosto de 2018)

● Ernesto: negócio sério, batalha até a morte (nomeado em 15 de
Agosto de 2018)

● Florence: flor, flor (nomeado em 1 de Setembro de 2018, ainda
ativo)

● Gordon: Grande Montanha, espaçoso (nomeado em 3 de Setembro
de 2018)

● Helene: luz, tocha brilhante (nomeado em 7 de Setembro de 2018)

● Isaac Ele ri (ambos Sara e Abraão riu quando lhes foi dito que Sara
ficaria grávida, Isaac era seu filho juntos)

● Joyce: Senhor, felicidade

● Kirk: Igreja, mora na igreja

● Leslie: Alta montanha, exaltado

● Michael: Quem é como Deus, dom de Deus (um arcanjo )

● Nadine: Esperança
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● Oscar: lança Divina, lança de Deus

● Patty: mulher Noble

● Rafael: Cura, Deus (um arcanjo)

● Sara: Princesa (mulher nobre para as doze tribos de Israel)

● Tony: Altamente digno de louvor

● U: Esta carta foi omitida

● Valerie: Forte, valente

● William: Protetor resoluto, desejo

Bem, os beija-flores agora partiram para o sul. Estou triste com isso,
como eu adorei assisti-los e tirar fotos deles. Senhor, por favor, proteja-os
em sua longa e longa jornada. Por favor, mande-os voltar aqui novamente
na primavera ou, melhor ainda, traga-os para onde você estiver nos
levando. Esta manhã acordei mais tarde do que o normal. Eu saí de um
sonho profético muito gráfico. Eu nunca tive um assim tão claro em muito
tempo.

Quando me deitei na cama, pude ouvir a canção distinta de um
pássaro do lado de fora, uma canção que eu nunca ouvi antes. Eu ia deixar
a cama para ver se conseguia ver, mas a dor que senti na cabeça e no
pescoço me levou a ficar imóvel. Lágrimas silenciosas saíram dos meus
olhos e caíram no meu travesseiro. Então eu caí em um estranho
'micro-sono' e não tinha certeza se isso era um sonho ou visão:

Sub-sonho 1 - “Jesus Me Cura da Cabeça aos Pés”

Eu era como eu sou agora, na dor e me sentindo lenta e velho. Eu
estava vestindo uma camisa branca ridiculamente longa que ficava abaixo
dos meus joelhos. Eu acabara de jogar sementes de pássaros nas pombas
de luto e percebi que não conseguia endireitar minhas costas. Fui ao
pequeno banco no nosso quintal e deitei na grama ao lado dele. Eu olhei
para o céu enquanto as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Fechei
os olhos e comecei a rezar uma versão personalizada da Oração do Senhor:

Meu Pai que está no céu, grande é o seu nome e digno de todo o meu
louvor. Seu Reino por favor venha, Tua Vontade seja feita nesta Terra assim
como é no Céu. Por favor, nos conceda neste dia meu pão e mel diários. No

entanto, e acima de tudo, por favor, perdoe minhas ofensas contra você
como eu perdoo todos aqueles que se opuseram contra mim. Não me deixe
cair em tentação, mas sim me livre do maligno. Pois tudo isso é seu e você

detém o poder em todas as coisas. Este é o teu reino, seja feita a tua
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vontade, na terra, na terra, na terra, como no céu. Pai, este é o teu reino,
em teu poder, em tua glória, para todo o sempre, amém!

Eu abri meus olhos e lá estava Jesus de pé em cima de mim. Ele
estava vestindo uma túnica branca com uma faixa vermelha no ombro
esquerdo.

Jesus: “Não diga nada. EU ESTOU aqui.

Ele se ajoelhou ao meu lado e tocou minha cabeça com as duas mãos.
Eu senti algo como um flash quente, como a luz, cortando meu crânio. Ele
então moveu as mãos para a base do meu crânio. Enquanto eu me sentia
desconfortável no início, Ele passou um tempo no meu pescoço de C3 a C8.
Senti um frio ardente que foi seguido pelo calor. Eu podia literalmente sentir
que Ele estava ajustando toda a minha coluna.

Eu olhei para cima e vi Ele remover alguma coisa. Então senti Ele
alinhando a minha espinha. Enquanto fazia isso, era se Ele estivesse
passando os dedos pelo teclado de um piano, mas era a minha espinha. Ele
estava me curando. Enquanto comecei a chorar, permaneci quieta e imóvel.
Quando Ele moveu as mãos para o meu coração, senti sensações
semelhantes e pude sentir Ele remover alguma coisa. Enquanto eu podia
sentir tudo isso, nada disso estava me machucando.

Então eu senti ele restaurar algo do meu lado direito. Fechei meus
olhos quando Ele se moveu para baixo e restaurou meus membros, meus
braços, meus dedos, minhas pernas e meus pés. Eu de alguma forma sabia
que Ele tinha acabado agora. Quando abri os olhos, ele já tinha ido embora.
Quando me sentei na grama, pude perceber que agora estava totalmente
curada.

O sub-sonho 1 terminou.

Quando eu acordei na 'vida real', eu ainda era o mesmo. Foi
decepcionante e eu me perguntava quando Ele realmente faria isso por
mim... por nós. Foi tão real que não pude acreditar que não tivesse
acontecido na vida real.

Decidi sair da cama e escrever esse sonho, junto com o sonho épico
que tive na noite passada. Por favor, pai, deixe-me lembrar de tudo que
Você me mostrou neste sonho de profecia. Por favor, mantenha as coisas
claras para que eu apenas escreva aquilo que é a Sua Vontade para ser
escrito.
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Sub-dream 2 - “Um ‘rei’ Antigo Volta aos Holofotes”

Eu estava visitando a casa de um dos meus ex-chefes. Ele era um
bom homem com uma esposa tão boa quanto. Embora não seja o caso na
realidade, ele teve vários filhos neste sonho e todos eles eram mais velhos.
A casa era muito grande e tinha uma grande sala de bilhar. Quando entrei
nesta sala, o homem e seus filhos estavam no meio de um jogo de Carom.
Enquanto eles estavam erroneamente chamando o jogo de sinuca, eu não
quis corrigi-los.

Independentemente disso, a mesa de sinuca não estava em condições
de ser usada. Por alguma razão, a mesa na qual eles estavam jogando era
literalmente cortada diagonalmente de um canto distante para o outro canto
distante. O lado comprido estava completamente aberto e não havia nada
para impedir que as bolas caíssem no chão.

Enquanto era 'meia mesa', também era 'meio jogo'. Em vez de 22
bolas, havia apenas 11 bolas sendo usadas, mais a bola branca, ou doze
bolas no total. Embora nem fosse possível ter um jogo com essa
configuração, aqueles que jogavam eram muito tensos e competitivos. Era
uma visão tão estranha e eu não podia acreditar que eles estavam tão
"nisto".

Só então, notei uma comoção na sala ao lado por vários dos membros
mais velhos da família. Depois de percorrer as três grandes colunas de
apoio, entrei em uma área que tinha quatro grandes telas de televisão
montadas na parede. Uma das telas da televisão mostrava um monte de
gente gritando e chorando.

Eu: “O que aconteceu? Por que eles estão gritando e chorando?”

Mulher: “Eles estão mortos. Todos eles estão mortos. Eles foram
aniquilados. Tantos e tão rapidamente. Não houve aviso.”

Voltei para as televisões para ver se conseguia descobrir mais sobre o
que acabara de acontecer. Cada uma das quatro telas tinha algo diferente
quando todas elas de repente se transformaram em neve estática. Isso
durou cerca de trinta segundos, quando os quatro voltaram a ligar-se
simultaneamente. Mesmo que estes televisores estivessem em quatro
estações diferentes, eles agora mostravam a mesma coisa.

Era o nosso ex-presidente sentado em uma longa mesa com seis
líderes de um lado dele e seis líderes do outro lado dele. Foi criado como a
última ceia.

Ex-presidente: Levantando sua taça. “Quem beber deste cálice terá a vida
eterna.”
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Os homens sentados com ele rapidamente beberam de seus copos e
receberam poderes sobrenaturais. Enquanto apenas aqueles com
discernimento perceberiam isso, seus poderes eram realmente maus e
deveriam ser uma falsificação dos milagres de Deus. Ficou claro que tudo
isso era para zombar de Deus.

Ex-presidente: “Eu agora peço a todos vocês em casa que participem
desse brinde. Isso marcará meu lugar de direito como o líder de um
governo livre. Meu governo respeitará o livre-arbítrio e o direito de viver
livre de consequências, livre para fazer o que quiser sem condenação.”

A família de meus ex-chefes rapidamente juntou vinho em um enorme
jarro alemão e despejou-o em canecas menores.

Ex-chefe: "Aqui está uma caneca para você".

Eu: educadamente. “Não, obrigada. Eu não tenho sede.”

Ex-presidente: “Eu abençoo este vinho do povo, pelo povo e para povo.
Deste ponto em diante, serei seu salvador e seu deus. Eu agora peço a
todos vocês que participem deste vinho como uma celebração. Todos ao
meu redor bebiam um pouco do vinho, exceto eu. Para minha surpresa, era
como se eles estivessem completamente bêbados, mesmo para aqueles que
tomavam apenas um pequeno gole. Era como se o que eles estavam
bebendo tivesse de alguma forma se tornado um tipo de droga ou feitiço. Vi
então que os doze líderes que estavam sentados à mesa com o
ex-presidente ficaram ainda mais fascinados com o ex-presidente do que já
eram.

Ex-presidente: “A primeira ordem de negócios será remover a resistência.
Devemos remover os obstáculos e muros para a liberdade. Nós devemos
remover as escalas da justiça. Precisamos remover e redefinir as leis da
moralidade. Agora haverá apenas um governo, uma igreja, um corpo e um
juiz. Este será o tempo de liberdade da opressão. Este será o momento de
remover o negativo e começar de novo.

“Deixem todos os prisioneiros de fora e deixem os que se opõem
tomarem seu lugar atrás das grades. Este é um novo amanhecer e uma
nova era. Deus anda e eu removi o mal. O mal se opõe ao bem e se disfarça
de moralidade. No entanto, isso é falso. É hora de separar do ódio, remover
o remanescente da opressão e tomar o seu mundo de volta.”

Sentei-me em silêncio chocado quando acabara de testemunhar essa
entidade alegando ser Deus. Ele estava reivindicando todos os milagres de
Deus como seus próprios. No entanto, eu notei algo gritante que ninguém
ao meu redor era capaz, porque eles estavam muito bêbados. Muito
simplesmente, este homem era claramente incapaz de fazer tudo o que
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Deus podia, mas apenas uma pequena porção que foi permitida por Deus
para este tempo, o tempo do fim.

o sub-sonho 2 terminou.

Oh Pai, o que tudo isso significa? Estou preocupado com o mundo e
com aqueles que serão enganados. Este foi um sonho horrível sobre o
próximo engano e isso me assustou. Se todos eles soubessem, você gosta
de nós!

Jesus: "Erin, suba."

Uriel estava bem ali na minha frente.

Uriel: “Erin, a ira de Deus está sobre as nações. Esta entidade está jogando
meio jogo em meias habilidades. Como você percebeu, havia metade da
quantidade normal de peças no seu sonho. Quando um terço dos anjos caiu,
sua capacidade de se comunicar com Deus, seu Criador, foi perdida. Eles
estavam agora em metade do poder.

“Como ainda tinham memórias de conhecimento, ainda sabiam
ensinar e provocar. Eles sabiam como quebrar as regras. Acima de tudo,
eles desafiaram a Deus. Sabendo que eles não poderiam voltar para o Céu,
eles decidiram trazer o Céu para a Terra. No entanto, eles falharam com
isso e trouxeram apenas destruição. É por isso que Deus os confinou e
separou-os no subsolo até os dias do julgamento.

“Enquanto o dilúvio destruiu toda a criação física na Terra, restou um
remanescente espiritual. Este remanescente ainda era permitido dominar e
vagar. No entanto, esse remanescente foi limitado no escopo e teve
restrições. Hoje, esses são poderes, principados, príncipes e governantes
das trevas que resistem a tudo que é bom. Deus permitiu que o equilíbrio
de poder fosse agora inclinado para eles. Como você sabe por sua própria
experiência, o inimigo busca dividir e conquistar.”

Eu: “Eu simplesmente não consigo acreditar em tudo o que está
acontecendo agora nos EUA, mas especialmente na má vontade em relação
ao atual presidente. Isso começou antes mesmo de ele for eleito. Embora
eu saiba que esse homem não é perfeito, sinto-me torcendo por ele porque
sei que é Deus quem o nomeou. Todos os ataques a ele são tão difíceis de
assistir.”

Uriel: “Sim, Erin, mas não são apenas os EUA. Agora é mundial. O que
você está testemunhando é um ataque direto a Deus e a Seus filhos. Vamos
primeiro nos concentrar no que aconteceu em Israel, onde Jerusalém é a
cidade de Deus. Deus enviará esse "líder do touro selvagem" para declarar
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Jerusalém como a capital de Israel. No entanto, olhe o que aconteceu
antes:

“O ex-presidente que era presidente na época, sabendo que era Deus
quem enviara o touro para ficar contra ele, zombou do touro e publicamente
o humilhou. Então, quando o touro se levantou e derrotou a mulher que foi
endossada por seu 'rei', o líder naquela época, ele levou algum tempo para
descansar. No entanto, essa aparência dele descansando era meramente
uma ilusão. Ele montou uma guerra racial para dividir o país.

“Ele também enviou agentes como tentáculos para todos os ramos,
até para o próprio grupo do touro. Ele pediu aos amigos favores e obteve o
apoio de todas as saídas para influenciar a informação. Ele então
sistematicamente ordenou cada 'golpe', tirando e difamando todos aqueles
que estavam em pé para o touro. Ele fez isso para que qualquer um que
permanecesse representando o touro agora ficasse em silêncio por medo.

“Este homem está zangado com o touro e seu alcance é ótimo. No
entanto, ele vai escorregar como Deus não será ridicularizado. Mais tarde,
haverá um ataque à terra e o touro será culpado por isso. No entanto, não
foi culpa do touro e o líder saberá disso. Só sei que, da perspectiva de
Deus, qualquer ataque ao touro é visto como um ataque contra Ele.

Uriel pegou minha mão e nós caminhamos juntos para o mirante. Eu
vi grandes arcanjos posicionados estrategicamente em toda a Terra. Michael
estava por cima deles na web. Então ouvi um som de buzina quatro vezes.
Os anjos então começaram a punir a terra. Eu vi sete arcanjos comandando
cada continente, junto com mais anjos sob cada um deles. Cada um dos
sete arcanjos tocou trombetas e as guerras começaram.

Eu: “Uriel, por favor, nos fortaleça”.

Uriel: “Eu não sou Deus, Erin, eu sou um mensageiro. Teme a Deus e
dá-Lhe glória porque a hora do julgamento chegou. A terra será humilhada
e abalada. Muitos estarão com medo, mas Deus tem um plano em prática.
Ele preparou um exército próprio, seu remanescente.

“Como o inimigo antecipou isso antecipadamente, ele envia uma
falsificação para cada movimento de Deus para confundir os perdidos. Seja
encorajada, Erin. Não se preocupe, pois você não será um escrava do Rei
deste mundo. Você estará sujeito a Deus em seu lugar. Seus planos, os
planos de Deus, não serão impedidos.”

Eu: “Uriel, por favor, exponha os planos dos ímpios. Por favor, nos fortaleça
e nos proteja. Embora eu saiba que você não pode fazer isso, eu apenas sei
que meu Pai, Deus, pode e deseja como Ele pode fazer qualquer coisa e Ele
prometeu.”
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Uriel:“ Você viu a determinação, os assaltos e a sedução do inimigo. No
entanto, não se preocupe, pois a voz da verdade de Deus prevalecerá.
Quando você ouvir falar da grandeza do mal, não acredite nisso, pois Deus
é maior e o inimigo sabe que seu tempo acabou.

“O inimigo luta contra todos vocês e ainda não sabe quem é quem sob
o trono, pois ele é limitado em suas habilidades e não pode ser onipresente.
Não se preocupe. Mesmo que eles estejam agora caçando as tribos
perdidas, Deus manteve isso escondido. A hora do juízo chegou agora.”

Eu: “Estou com medo”.

Uriel:“ Não se preocupe, Erin, como esta hora é para aqueles que estão
separados de Deus. Enquanto você testemunhará a princípio, Deus então o
chamará para frente.”

Eu:“ Eu oro para que Deus em breve cure e nos fortaleça.”

Uriel: “Não se preocupe. Não tenha medo. Ele fará tudo o que prometeu.”

Uriel acenou para mim e sorriu.

O sonho acabou.
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