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312 - Uriel e os Sete Vales Diferentes

Recebido em 2 de dezembro de 2018 (Kislev 24)

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por uma breve pausa entre
tempestades de neve. Obrigado por tudo o que você faz por nós, tanto nas
coisas grandes como nas pequenas. Obrigado por proteger nossa família e
amigos. Obrigado por manter nosso ministério em funcionamento.

Pai, o mundo mudou rapidamente e dramaticamente. É como se o
inferno estivesse agora aqui na Terra. Embora não seja que as coisas já não
sejam ruins, é como se agora houvesse um grande caldeirão pendurado
sobre uma fogueira e a água escura no interior estivesse começando a
ferver. É assustador ver tudo isso se desdobrar cada vez mais rápido.

Minha filha se levantou contra alguns estudantes pró-escolha hoje na
capela. Sim, isso mesmo, capela ... e em uma escola cristã não menos! Ela
ficou por toda a vida e localizou vários fatos. Ela me mandou uma
mensagem no banheiro, chorando que ela tinha sido intimidada e acusada
de ser hipócrita e julgadora. Tudo isso dela simplesmente afirmando uma
lista de fatos e estatísticas.

Esta é agora a terceira vez que ela teve que defender suas crenças,
mas, realmente, os mandamentos de Deus, em um período muito curto
nesta escola cristã. Pai, enquanto eu tento não julgar os homens por suas
crenças, deixando isso para você, por que então eles nos julgam tão
duramente em troca?

Enquanto eu quero ficar com o Céu aqui na Terra, eu não quero
morrer como um mártir. Sem Você nos curando, não teremos chance
enquanto as coisas estão piorando. As pessoas ao nosso redor estão se
comportando de maneira bizarra. É bastante assustador e agora me vejo
ansioso pelos dias de inocência, os tempos de liberdade.

Eu costumava andar de bicicleta por horas sem medo quando era
jovem. Eu corria em trilhas sem qualquer preocupação com estupradores.
Eu poderia pintar do lado de fora ao sol e não precisava me preocupar com
sua intensidade como fazemos hoje. Poderíamos brincar sobre coisas bobas
e não houve ofensa. Poderíamos falar sobre a nossa injustiça e defender
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aquilo em que acreditamos, mas ainda assim manter amigos que se
opunham às nossas crenças.

Nos tempos de hoje, uma pessoa que tem um mau momento de mau
comportamento pode ser filmada e perder o emprego, até mesmo suas
carreiras inteiras. Deixamos a era da justiça do tribunal e agora entramos
no tribunal da opinião pública através das mídias sociais. A justiça é
influenciada pela opinião e pela presença da mídia. Embora muita
importância relevante seja ignorada, pequenas coisas insignificantes são
amplificadas desproporcionalmente.

Muitas igrejas que já foram casas de Deus são agora antros de
iniqüidade. Eles são "religiosamente neutros", neutros sobre quem você é,
Deus. Eles inventam coisas para tornar as coisas mais palatáveis para
aqueles que querem o pão que servem. O vinho é amargo e evitado como
eles desejam algo que permite o embotamento dos sentidos.

Em vez de tomar Deus em Sua Palavra, é mais fácil evitar qualquer
oposição, transformando Deus em um "deus" todo amoroso e abrangente,
que abraça estilos de vida pecaminosos. Eles fazem isso ajustando e
modificando Suas Palavras a ponto de que o que Deus realmente disse se
torna nada mais que "linhas borradas".

Mais frequentemente, eles deixam completamente Jesus fora da
equação. Por quê? Porque ter uma cruz aparecendo nos dias de hoje é
muito controverso para muitas pessoas agora. Bem, a cruz significa tanto
hoje quanto Jesus ainda morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Jesus
esta vivo. Isso não mudou e isso nunca vai mudar!

Também está ficando mais fácil e mais fácil simplesmente pular o que
muitos consideram ser aquele "antigo e antiquado Velho Testamento". Para
essas pessoas, o Novo Testamento, especialmente quando se fala de Jesus,
não é muito melhor. É muito mais fácil usar o amor, mas aplicá-lo de uma
maneira que todos os tipos de 'amor' sejam, não somente aceitáveis, mas
encorajados.

De acordo com a nova era deste mundo, os maiores mandamentos de
Jesus não são mais seguidos, o mandamento de 'amar a Deus com todo o
seu coração e depois com os outros como você gostaria de ser amado'.
Agora foi mudado para 'amar uns aos outros de todas as maneiras, de todas
as maneiras e com qualquer coisa e nunca parar. Então apenas ame a si
mesmo, cuide de si mesmo a todo custo e entregue-se a si mesmo e a seus
apetites, não importa o que eles possam ser.

Opor-se a qualquer um desses "mandamentos da nova era" é agora
considerado "ódio". Qualquer coisa que diga louvar a Deus também é agora
odiosa e ofensiva. Eles nos dizem para guardarmos para nós mesmos. Nós
nos tornamos a nova "verdade inconveniente" e todos gostariam que
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simplesmente desaparecessem. Em contraste, qualquer coisa louvando o
mundo, auto-aceitação, auto-expressão, auto-satisfação e pró-rebelião,
resistindo a Deus em todas as coisas, são agora boas, mesmo que isso
signifique recorrer à violência!

Pai, estou profundamente perturbado com o que agora se manifesta
no físico. Você me mostrou o Vale da Sombra da Morte. Eu conheço este
vale. Em meu sonho, vi outro vale, mas também vi algo incrível... uma
reunião de santos. Estou com medo, pai, as coisas se transformaram no
mundo tão rapidamente. Quem suportará alguma coisa quando você
aumentar o calor e abalar as nações?

Jesus: “Erin, suba”.

Eu estava em outro vale. Houve choro. As pessoas estavam com
muita dor e luto. Tantos estavam sofrendo. Fiquei ouvindo: 'Por que, Deus?',
'Por que, Abba?', 'Onde você está?' e assim por diante. Eu vi um grande
problema. Foi horrível. Eu chorei porque não sabia mais o que fazer. Eu
estava no topo de um mirante. Eu chorei com eles. Logo senti um leve
toque no meu ombro. Foi Uriel. Eu ainda estava chorando enquanto o
abraçava. Ele estava no equipamento de batalha.

Eu: “porquê? Onde está o Senhor?”

Uriel: “Ele está aqui, Erin. Olha… ali, no meio de todo o sofrimento, está
Jesus”. Então vi anjos seguidos de santos. Eu não sabia exatamente o que
estava vendo. "Olha, Erin."

Ele chamou minha atenção para a cidade de Jerusalém. Eu vi sete
vales ao redor da bela cidade. Foi banhado em luz bonita. No entanto, a luz
logo se transformou em escuridão. Esses vales eram lugares que
precisavam ser atravessados antes de entrar na cidade.

Eu: “Por que isso é tão difícil? Há rodovias e estradas a caminho da cidade.”

Uriel: “Você captou apenas uma fração do significado de 'vale'. Olhe mais
fundo. Olhe para o vale ali. Ele apontou. “Você conhece este vale. Este é o
vale de Acor, o vale da punição. Enquanto você já viu o Vale da Sombra da
Morte, ainda há mais cinco. Venha!”

Ele me levou para outro vale. Eu vi coisas repugnantes lá. Foi tão
nojento. Foi tão ruim que eu estava prestes a vomitar. Pouco antes de mim,
Uriel de alguma forma parou. Ele então atraiu meu foco para outra vista
voltada para outro vale.

Uriel: “O vale que você acabou de testemunhar foi o lugar onde Sodoma e
Gomorra estavam. Este é o Vale de Sidim, o Vale das Abominações, o Vale
do Pecado.”

Eu: “Jesus também está aqui? Eu não posso imaginá-lo neste vale.”

3



Uriel: “Sim, Erin, Ele está aqui.”

Só então, eu vi o Senhor olhando para o vale. Havia também anjos
reunidos ali. Quando alguém no vale finalmente teve o suficiente do que
aquele vale 'ofereceu', Jesus os tiraria do vale.

Eu: “Eu vejo! Ele obviamente não participa do pecado, mas Ele ainda vai
para o fundo do poço do pecado para nós, a fim de nos tirar dele. Ele não
vai nos deixar lá! Ele até vem para nós neste vale terrível!”

Uriel:“ Agora, olhe para este vale. Você também esteve aqui.”

Eu vi muita dor e sofrimento. Foi horrível.

Eu: “Como isso é diferente do Vale de Acor, o Vale do Castigo?”

Uriel: “Este é o Vale do Cédron, o Vale da Dor, a dor do seu coração. Este
vale é o lugar onde o orgulho é removido. Este é o lugar da humildade. Este
é um lugar de redução de ambições pessoais. É um lugar de perda. O
Senhor também está aqui.”

Eu vi Jesus pegando pessoas, pessoas que tinham sido despojadas de
nada da crueldade dos outros e da mancha da perda.

Eu: “Oh Uriel, este foi um momento terrível para mim.”

Uriel: “Sim, Erin, mas olhe para lá…”

Eu vi que uma seção separada deste vale havia sido reservada para a
cura de Jesus. Foi tão incrivelmente bonito que comecei a engasgar com
lágrimas.

Eu: Chorando. “Eu vi o Vale da Sombra da Morte. Há o Vale de Achor, o vale
de muito sofrimento de punição e aflição. Existe o Vale do Pecado, o vale
das abominações. Há o Vale da Dor, o quebrantamento do orgulho e da
opressão. Eu tenho isso certo?”

Uriel: “Não se preocupe, Erin, como você vai entender as diferenças de
uma forma muito maior em breve.”

Eu: “Oh não, por favor, eu estive em todos esses vales e os conheço Eu
comecei a chorar. “Oh, por favor, Uriel, eu nunca mais quero voltar a esses
vales.”

Uriel: Sorrindo, mas com empatia em seus olhos. “Hmm, talvez você deva
deixar ir e deixar Deus decidir. Como você sabe que não será capaz de
ajudar os outros? Se o Senhor está em você, eles não deixam Deus usar
você como Seu vaso. ”Uriel parou para olhar sobre cada um dos vales que
nos cercam. Ele acenou para mim para fazer o mesmo.

“Erin, estamos em uma batalha épica. Você é uma flecha ou não? Eu
não fui chamado aqui para lhe dizer que o Senhor está levando você de
volta a esses lugares para revivê-los. Ele está mostrando a você que está
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doendo e que esses vales também são Seus vinhedos. Erin, a colheita é
ótima, mas os trabalhadores são poucos.

"Está na hora. Os anjos estão lutando. Enquanto aqueles a quem o
Senhor chamou ainda são 'alvos' agora, Deus logo mudará isso governando
aqueles a quem Ele chamou para Seus propósitos de uma maneira maior.
Vocês todos ficarão surpresos. Enquanto Sodoma e Gomorra foram
removidas no físico, o Vale do Pecado ainda permanece, entendeu?

“Agora, olhe para este vale. Este é o vale de Elá. Este é o Vale da
Batalha, o Vale da Decisão, a decisão de se render ou lutar. Deus está aí. É
também aí que o inimigo intimida e grita.”

Então ouvi coisas horríveis sendo gritadas para aqueles que já haviam
passado por tantas coisas. Eu os ouvi gritarem: 'Desista e morra!', 'Deus se
esqueceu de você!', 'Faça o que for bom'! e assim por diante. Eu também vi
um rio lá, mas a água estava escura e amarga. Eu também vi gigantes lá.
Estar contra eles era intimidante. Vi então santos entrar e fortalecer aqueles
que o inimigo estava provocando.

Eu: "Quem são eles?"

Uriel: "Você não sabe? Esta é você, Erin, assim como aqueles que foram
chamados para o Seu serviço. No entanto, esteja avisado que também
haverá muitos santos que vão embora daqui. Alguns destes são até mesmo
os eleitos como enfrentar esses gigantes é intimidante. No entanto, seu
testemunho como flechas irá perfurar os corações do mal.”

Eu: “Então, este é o nosso campo de batalha, o campo de batalha onde
Deus nos usará?”

Uriel: “Embora isso seja difícil de entender, nem todos vocês testemunham
e ajudar, mesmo aqueles que você cura, permanecerá e vencerá. Muitos,
em vez disso, voltarão ao seu lugar de pecado, um vale familiar para eles e
um vale onde eles têm companhia.”

Eu:“ Oh Uriel, isso é horrível. Eles fazem isso mesmo depois de Jesus ter
feito tudo isso por eles? Isso é tão triste!”

Uriel: “Ele está lá e dá chances, às vezes muitas, antes do final, a decisão
final.”

Eu: “Mas eu vejo um exército esmagador de demônios lá!”

Uriel: “Sim, mas isso para evitar isso...”

Ele me mostrou outro vale. Era um depósito de lixo cheio de chamas.
Cheirava horrível. Foi terrível até mesmo olhar.

Uriel: “Este é o Vale da Morte Eterna. Este é o último vale.”

Eu: “Hmm, eu só conto seis vales. Perdemos um vale, Uriel?”
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Uriel: “A ordem é proposital. A batalha final é travada em Jezreel. Este é o
Vale da Batalha Final, o Vale do Armagedom. Por ordem de Deus, eu
mostrei isso antes. O Senhor vem a este lugar com o Seu exército de
santos. Sim, Erin, aqueles que foram Seus vasos, Suas flechas, Seus
guerreiros e Sua Noiva.

“Será quando o Seu Reino, como o Senhor dos senhores e os reis dos
reis, será estabelecido. As nações, todos os setenta deles que restarem
deles, seus remanescentes, se curvarão perante ele. Erin, você vai
testemunhar isso.

“Agora, não seja pego em detalhes com esses vales. Um vale está
abaixo das montanhas. Quando as nações forem abaladas, as terras serão
niveladas, os vales serão levantados e as montanhas serão abatidas. Haverá
uma estrada que leva à Cidade de Deus e todos irão viajar para lá.

“Agora, este Grande e Terrível Dia do Senhor virá e alguns serão
levantados e outros deixados aqui, entendeu? Não tenha medo disso, pois
Deus logo amarrará seu quebrantamento e curará suas fraquezas. Você vai
correr como você fez em sua juventude e ainda vai pular sobre objetos.
Você verá uma parede e a escalará. Nada será impossível para você como
Deus está com você.

“Agora, Erin, alegre-se… alegre-se! No entanto, devo ir agora como
estamos em uma batalha épica. Deus está enviando sinais para as nações
que esta é a hora. Eu devo ir!”

Eu então vi Uriel subir para o Céu. Então, por apenas uns breves três
segundos, vi uma batalha épica, uma batalha entre os anjos do Céu contra
os anjos das trevas e outras bestas. Depois de ver isso por um breve
período, a visão aterrorizante se foi. Eu olhei para trás através dos sete
vales ...

● O Vale da Sombra da Morte: Enfrentando a morte.

● O Vale da Punição (Achor): Castigando.

● O Vale do Pecado (Sidim): Abominações.

● O Vale da Dor (Kidron): dor no coração e humildade. ● O Vale do
Orgulho (Elah): O campo de batalha da decisão. ● O Vale da Batalha
Final (Armageddon): Pouco antes do aparecimento de nosso Senhor.

● O Vale da Morte Eterna: chamas eternas.

Fiquei feliz que Uriel me disse para não ser pego na ordem do que ele
tinha acabado de me mostrar como ele sabia que eu teria feito. Bem, como
dito, eu dou tudo isso para você, pai, como tudo isso é seu. Esta é a sua
história, não minha. Quanto a agora, você me disse para olhar para o
tremor.
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Para aqueles que estão olhando para você, é óbvio que você está
humilhando as terras agora através de incêndios, fome, seca e
temperaturas extremas. A mídia e os cientistas estão tentando encobrir
isso, a maioria deles, provavelmente de forma não intencional, usando a
mudança climática como a razão para esse aumento.

O que é mais difícil de explicar é o notável aumento no número de
terremotos, especialmente aqueles de magnitude 5 e superior. O 'Anel de
Fogo' está pegando fogo. Depois, há o aumento de pessoas exibindo
propriedades demoníacas. E sobre todos os fenômenos estranhos, como o
'Terremoto Chinês Sem Explicação' em 11 de Novembro de 2018? Há
também o aumento do ódio e as ondas de mentiras. Há perseguição.
Existem rumores de guerras.

Oh Pai, a lista continua e continua. Não podemos suportar tudo isso
se você não nos fortalecer em breve. Por favor, pai, faça isso em breve! Por
favor… nós amamos muito você!

O sonho acabou.
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