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309 - Uriel e Uma Batalha
Contra o Inimigo Agora Expulso

Recebido em 14 de novembro de 2018

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado que a nossa casa ainda está de pé hoje! Obrigado por
nossos filhos, minha família e meus amigos. Isto é uma bênção além das
palavras. Estou com medo, pai, como estamos lutando agora. Receio que
minha condição física esteja piorando. Agora tenho mais dias ruins do que
bons dias e estou tão triste. Eu não posso fazer nada para mudar nada.

2018 foi meu ano mais brutal até hoje. Eu tentei tanto encontrar
alegria, mas, literalmente, estou a um passo errado de perder tudo o que
temos. Você dirigiu meus passos, Senhor, mas eu tenho estado tão
perturbado, tão desolado, que tem sido difícil imaginar uma vida
esperançosa como sou agora.

Oh Pai, a cura mudaria nossas vidas. Poderíamos então estar livres
para nos movimentar. Eu seria forte o suficiente para fazer muito mais. No
entanto, e mais ainda, nossos filhos poderiam levar uma vida normal. No
entanto, a cura ainda não chegou. Ajuda financeira nos manteria. Talvez
pudéssemos manter nossa casa. Nós poderíamos nos mudar onde Jeff
poderia encontrar trabalho e poderíamos estar livres de dívidas.

Temos trabalhado arduamente como um lar para costurar boas
sementes e sermos sábios com o que você tem dado. No entanto, o tempo
da semente está se esgotando. Somos um colapso do desastre. Nossas
dívidas são pagas, exceto para a nossa casa e um veículo, mas vejo que
nossas economias estão prestes a ser usadas como receita e estou com
medo. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Por favor, perdoe-me se, às
vezes, eu reclamo quando você continua a fornecer.

Por favor proteja nosso aquecimento, nossa água e nossa
comunicação para que possamos viver. Por favor, proteja nossos veículos
para que possamos dirigir com segurança no inverno. Passei várias horas
em estradas geladas e nevadas ontem e não foi divertido. Mesmo um carro
seguro e pneus de inverno podem, às vezes, não corresponder muito a
essas tempestades.
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Eu fui ao médico novamente para mais testes ontem. Levei uma hora
e meia para dirigir por mais de sessenta e poucos quilômetros e, de lá, até
a cidade. Na verdade, foi um bom uso do tempo quando passei em
adoração e, ocasionalmente, suspiro longo e profundo. Em minha tristeza,
eu diria "quando papai quando?" e 'por favor não se esqueça de nós,
Senhor'.

Os ventos foram muito fortes ultimamente. Eu olhei para fora e vi que
um pinheiro alto e bonito em nosso quintal havia se dividido em dois. Foi
triste como alguns dos pássaros que eu alimento vivem lá. Eu estava
olhando diretamente para baixo através da janela ao lado da minha cadeira
devocional. Obrigado, Senhor, por não deixar essa grande árvore atingir
nossa casa. Obrigado! Há outra árvore prestes a cair, mas por favor, evite
isso, pois abriga alguns chickadees.

Pai, por favor continue a proteger nossa casa. Por favor,
mantenha-nos a salvo do perigo. Eu estou sob ataque agora mesmo que eu
tenha feito tudo que você nos pediu para fazer. Eu sei estar de pé, mas
ainda não recebi avanços. Nós somos humilhados aqui pelo Seu poder e
poder.

Sei que somos pequenos, mas por favor, por favor, Pai, faça o que
prometeu em breve para que possamos suportar. Por favor, levante minha
cabeça. Você é meu Príncipe da Paz e meu noivo. As guerras estão à nossa
volta e as terras tremem e queimam. Você controla todas as coisas e,
embora eu tenha medo às vezes, sei que você fará tudo o que nos
prometeu.

Oh Pai, fomos criados por Ti para o Teu prazer e adoração. No
entanto, sei que há mais de nós que reclamam e amaldiçoam você. Por
favor, perdoe-os, pai, pois certamente eles não sabem o que fazem… eles
realmente não sabem! Uau, uma enorme rajada de vento acabou de chegar
e sacudiu nossa casa. Senhor, por favor nos proteja! Nós te amamos!

Jesus: "Erin, suba."

Eu estava em um belo vinhedo e os enormes cachos de uvas estavam
maduros. Eles eram pesados e puxados para baixo nos galhos. Eu
rapidamente percebi que eu não estava no céu, como eu podia ver uma
névoa de fumaça no céu. O ar cheirava a fumaça de madeira. Eu estendi a
mão para um cacho de uvas e peguei algumas.

Algumas das uvas eram doces, mas também tinham um 'gosto
engraçado' para elas. Algumas das outras uvas eram perfeitas, doces e
maduras. Então notei que algumas das uvas no meio do cacho pareciam
murchas e decompostas. Olhei para o outro lado da vinha e pude ver muito
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poucos trabalhadores, certamente não o suficiente para realizar essa
colheita antes que fosse tarde demais.

Eu olhei para a distância e vi uma montanha com uma linha de
vermelho sobre ela. Logo reconheci que isso era uma linha de fogo.
Comecei a correr em direção aos poucos colhedores que estavam aqui para
avisá-los. Quando eles se viraram para mim, percebi que não eram
humanos. Eu senti o Senhor me dizendo que eles estavam, de fato,
envenenando as videiras e matando-as da raiz.

Eu decidi me manter firme e gritei para eles em minha língua de
oração. Eles rapidamente começaram a correr, mas eu continuei em busca
deles. Eu só então percebi que eu não era mais o meu eu atual ferido, mas
sim o meu eu curado "prestes a ser". Eu gritei para Jesus para enviar ajuda
e houve um som repentino. Eu parei minha perseguição.

Olhei em volta para as colinas em um círculo completo e virei e agora
podia ver a guerra em fúria nos lugares celestiais. Eu gritei: “Onde estão os
trabalhadores? Onde estão as colheitadeiras?”

Comecei a gritar para Deus em minha língua de oração: “Socorro, Pai,
por favor, ajude-nos! Há muito poucos à esquerda!”

Só então, Uriel apareceu atrás de mim. Ao me aproximar para
abraçá-lo, notei que ele estava em traje de batalha e parecia desgastado.

Uriel: “Erin, há uma batalha épica. Não tema. Embora pareça que há mais
contra você, há realmente mais para você. Você logo será fortalecido. Deus
me enviou para lhe dizer que Ele não se esqueceu de você. Ele não virou a
cabeça de você. Mesmo que você não tenha visto totalmente a colheita
prometida a você pelo ministério que Ele lhe deu, você não está longe de
Seu favor.

“Você deve entender isso em vez disso... Ele escondeu você e
manteve você por um tempo como esse. Um comandante de um exército às
vezes mantém suas armas especializadas escondidas até o momento em
que serão usadas contra os exércitos em avanço. Você é como flechas
flamejantes na aljava de Deus. Agora, você recebeu sinais de perus. Você
se lembra? ”

Eu: “Sim. Eles estavam se alimentando no meu quintal até um par de
semanas atrás.”

Uriel: “Você foi mostrado várias coisas recentemente. Em particular, você
teve uma visão que você não pôde descartar.”

Eu: “Sim. Eu tive uma visão das casas dos muito ricos sendo queimados ao
mesmo tempo que as casas dos muito pobres. Mostraram-me então que a
mídia estava dando muito mais simpatia para com os ricos e famosos do
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que aqueles que tinham acabado de perder todo o seu sustento. Isso se
tornou realidade nas notícias que estamos assistindo.

“Uma das manchetes recentemente chamou minha atenção.

Dizia: "O Paraíso só será visível depois do Dia de Ação de Graças". Paradise
é uma cidade na Califórnia que acaba de ser devastada pelos incêndios. Meu
marido e eu não poderíamos deixar de balançar a cabeça diante da ironia e
da propriedade do título dessa notícia.”

Uriel: “Sim, Erin, há uma grande guerra acontecendo agora. Este é o
tempo e a maré, o grande tremor, o frio e o fogo. Existe um plano inimigo
em vigor, uma falsa urgência para lutar contra os escolhidos de Deus. O que
você está testemunhando agora é "amplificação demoníaca". Eles estão
usando a mídia para lutar como uma arma.

“Toda tecnologia é uma arma com o objetivo de dar a quem não tem
poder de voz. A aranha em uma teia gira silenciosamente para prender sua
presa. A aranha não diz nada enquanto paralisa sua vítima. Um tipo
semelhante de teia está agora sobre a Terra e não é visto. No entanto, em
breve a maior arma de destruição em massa do inimigo será violada.
Michael está lá agora.”

Eu: “Isso não aconteceu algum tempo atrás?”

Uriel: “Isso foi apenas uma sombra do que está aqui agora. Entenda que o
objetivo deles é almas. Isso ocorrerá primeiro com a divisão baseada em
uma falsa fundação do pai da mentira. Veja o simbolismo da palavra 'simi',
um vale agora em chamas. Isso significa espada curta, significando que o
vale é curto na verdade. No entanto, os exércitos de Deus têm espadas
flamejantes que são longas e eficazes porque a verdade é uma espada
afiada. Entenda?”

Eu: “Ainda estou um pouco intrigado. Os santos também não estão
perdendo lares e vidas?”

Uriel: “Sim, Erin. No entanto, esta é uma guerra. Há vítimas de ambos os
lados. Estamos chegando em um momento de guerra na Terra. O inimigo
começou uma guerra racial para enfurecer aqueles que escolheram
acreditar. Eles estão propositalmente ignorando as coisas horríveis sendo
ditas contra os escolhidos de Deus.”

Eu: “Você quer dizer anti-semitismo?”

Uriel: “Sim. Veja como as filhas do inimigo subiram ao poder e suas
mentiras perversas são ignoradas. No entanto, se até mesmo uma pequena
coisa é dita sobre isso, ela é ampliada além da razão. Erin, este é apenas o
começo disso.”

Eu: “Bem, é horrível e eu não gosto disso.”
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Uriel: “Quando você vê padrões e um aumento no mal severo como você
faz agora, entenda o que está por trás -lo”.

Eu: “Tantas coisas horríveis ocorreram nas notícias que criar medo grave.
As pessoas têm medo de falar porque, se o fazem, são condenadas por
discursos de ódio. Parece que isso só funciona de uma maneira em que um
lado pode dizer o que quer e o outro lado é imediatamente condenado.”

Uriel: “Isso também ocorreu na história. Por quê? É porque o inimigo odeia
a Deus e aos Seus escolhidos. É uma longa guerra, mas agora aumentou
porque o inimigo foi derrubado.”

Eu: “Eu pensei que o Arrebatamento teria ocorrido quando o inimigo
desceu, para que nenhum de nós suportasse tudo isso. ” Uriel: “Hmm, sim,
em uma situação ideal, mas ainda há um exército de anjos lutando. Há uma
guerra nos céus. Até que Deus nos diga para recuar depois que o Senhor
vier reunir Seu rebanho no Arrebatamento, ainda haverá oposição aos
planos do inimigo. Talvez você deva olhar para a ordem dos eventos
novamente à luz de tudo isso.

“Você não suportará a tribulação em seu estado atual. Você será
fortalecido antes dos tempos da tribulação e você testemunhará os
perdidos. Enquanto você será uma noiva em esplendor diante do inimigo,
será como uma arma usada. Isso significa que ainda há uma guerra
violenta.”

Eu: “Será que esta guerra será longa?”

Uriel: “Bem, à luz da sua referência temporal e calendário, sim, parece
longo. No entanto, para nós, não é. Agora, entenda a esperteza do inimigo
e não se apaixone por seus esquemas. Não acredite nele quando ele afirma
que o salvador está aqui ou ali. Estas são declarações falsas. A estratégia é
confundir, irritar e consumir aqueles que não estão cientes dos tempos em
que estão.

“Aqueles com pouco conhecimento são facilmente consumidos e
inflamados pelo inimigo. É o oposto da chama da verdade e esperança de
Deus ... o Espírito Santo. Este oposto é a chama ardente das mentiras.
Quando você ouve coisas que são contrárias, você deve orar. Ore como o
Espírito Santo falará a verdade e aumente sua sabedoria.”

Eu: “Eu senti isso agora. Eu choro sobre o estado das coisas... a injustiça, a
raiva e as mentiras. Parece que a rebelião está desenfreada. Um dia,
algumas semanas atrás, eu acordei de um sono profundo para a Voz de
Deus me dizendo 'Acorde... Prepare-se... Os ventos chegaram...'

“Depois disso, senti uma urgência esmagadora de sustentar pontas
soltas, bata as coisas lá fora e proteja nossa casa de detritos voadores. Nós
também tivemos um incidente estranho logo em seguida. Enquanto eu
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dirigia com as meninas para a escola, uma pedra caiu do céu e bateu no
nosso pára-brisa e quebrou-o. Nós não estávamos nem em nenhum carro,
então não conseguimos descobrir como isso aconteceu. O que tudo isso
significa?”

Uriel: “Erin, pressione em Deus. Enquanto você não pode ver os ventos,
você pode ver facilmente os efeitos dos ventos. Se Deus está lhe dando
sabedoria para impedi-lo, faça o que Ele também está dizendo. Isso é
sabedoria divina. Você deve orar e ir a Deus todos os dias. Desde que você
luta contra forças invisíveis, ative o poder de Deus em louvor e oração. Ele
vai te responder. Ele fala com você.

“Estou aqui apenas para confirmar o que Ele já lhe disse. Haverá
pequenos incômodos residuais, já que nenhuma nova permissão foi
concedida da Corte de Deus, portanto, portanto, não tenha medo. Você está
observando, testemunhando, testificando e ficando inquieto como um cavalo
esperando para saltar do portão.

“Logo, muito em breve, Deus vai usar você. Ele continuará a
mostrar-lhe Seu favor durante o seu período de espera. Ele me enviou para
lhe dizer que os presentes estão vindo para você, mas que houve um
atraso. A batalha é ótima e ainda continua. Apenas saiba que Ele fará tudo
o que Ele te prometeu. Ele te ama!

“Agora, o inimigo se disfarça de trabalhador e colheitadeira. Ele está
envenenando as uvas nesta colheita posterior. O veneno vem das raízes e
entra nos galhos até o centro de cada cacho. Eles não descobrem o veneno
até que seja tarde demais. Ore por esta colheita. Bons trabalhadores são
menos que o tamanho do rendimento.

"Preciso ir agora. Você ficará bem. Lembre-se de que Deus está
prestes a multiplicar aquilo que você costurou ao Seu Reino. O céu está logo
visível para você. Alegra-te, Erin. Eu tenho que ir.”

Só então, Uriel brotou asas volumosas e voou em direção ao cume
flamejante. Ele logo ficou fora da minha vista. Eu então vi chamas se
agitando no sudoeste. À minha direita, vi um vento muito frio. Estava
congelando tudo. Uma enorme tempestade veio do sul para o nordeste.

O sonho acabou.
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