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313 - Uriel e a Nossa Cura Real

Recebido em 5 de dezembro de 2018 (Kislev 27)

Comunhão

Querido Pai,

Suspiro ... nós Te amamos, Pai! Nós damos nossas vidas a você.
Agradecemos por tudo que você faz por nós. Você nos sustenta. Você nos
dá olhos que podem ver e membros para nos mover de um ponto a outro.
Você nos dá as mãos para te louvar e escrever sobre Suas Grandes Obras.
Quão grande e maravilhoso você é, pai!

Hoje marca o aniversário de um ano da morte do meu pai terrestre.
Ele me negligenciou. Seu amor era condicional e eu não me provava digno
de seu amor. Seu julgamento para mim foi duro e seus lábios estavam
cheios de mentiras. Ele morreu como ele viveu ... separado de todos nós.
Oh Pai, sentimentos de abandono e tristeza muitas vezes surgem quando
algo desencadeia nossas memórias.

Por exemplo, o recente surto de tornado que ocorreu literalmente
atingiu perto de casa. Cass County, Illinois foi onde minha mãe, tias e tios
foram abandonados como crianças pequenas. Eles foram deixados por
vários dias no inverno sem sapatos ou roupas quentes. Minha avó, de
alguma forma, não conseguia chegar em casa quando era muito nova e
começou a ter filhos com 13 ou 14 anos de idade. Aos 17 anos, ela teve
dois filhos. Aos 20 anos, ela tinha um total de cinco. Todos eles foram
tirados dela, incluindo o sexto filho que ela deu à luz enquanto ela estava na
cadeia. Foi aqui, no condado de Cass, que os tornados acabaram de atingir.
Cass County é um pequeno condado no meio do país. Quando eu digo que
está no meio, é como há 24 estados à direita do estado e 25 estados à
esquerda.

Está bem no meio de todos eles no mapa. Eu tinha aprendido anos
atrás que esta área já foi considerada uma das melhores localizações
antigas no lado leste do Mississippi. Alguns acreditam que isso foi porque
uma barca foi necessária para chegar ao lado oeste que lhes custaria seus
pertences. Os homens maus aproveitaram-se deles e o lado leste do
Mississippi foi onde muitos acabaram de fazer a sua casa como resultado.

Aqui estão alguns outros fatos interessantes sobre o estado de
Illinois:
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● Tornou-se um estado em 3 de Dezembro de 1818. O ano 200 foi
apenas há dois dias.

● Foi um dos principais fontes da máfia e da grupos de ódio.

● Tanto Obama quanto Abe Lincoln começaram suas carreiras políticas
lá.

● Em uma nota pessoal, este é o lugar onde eu nasci, onde meus pais
se conheceram e onde minha mãe foi adotada.

Illinois também é quente e úmido e, portanto, propenso a atividades
de tornado. Minha primeira lembrança de Illinois foi durante um tornado
quando eu tinha cerca de quatro anos em Peoria, Illinois. Lembro-me
também da Páscoa em Varna, Illinois, onde vi pela primeira vez pequenos
pintinhos amarelos e fuzzy.

Eu também lembro que meu avô me levou a uma verdadeira fonte de
refrigerante. Por apenas um níquel, ele nos comprou dois carros alegóricos
de sorvete. Eles foram servidos em grandes copos de vidro, cada um com
longas colheres e canudos. Fora isso, eu não tenho muitas lembranças além
de lápides de parentes e marcadores das raízes da minha família. Eu
também ainda me lembro de histórias sobre a Grande Depressão e famílias
famintas.

Pai, os tempos em que estamos atualmente são muito difíceis. O mal
aumentou severamente e continua a fazê-lo muito, muito rapidamente.
Recentemente, li um artigo sobre alguém maltratando um bebê a ponto de
simplesmente não conseguir acreditar. Quem tortura bebês? Isso só
entristece meu coração. Talvez essas pessoas más estejam mantendo esses
bebês para fins de bem-estar. Quem realmente sabe além de Deus?

Pai, a presença demoníaca em toda parte está se tornando cada vez
mais inconfundível. Por favor, fortaleça-nos grandemente e em breve. Nós
tivemos alguns golpes muito perturbadores recentemente. Enquanto os
habituais problemas "normais" da vida cotidiana continuam, estou agora me
desgastando rapidamente. Bem, pai, estou sofrendo muito.

Pai, eu tenho um amigo querido que tem uma garotinha em apuros.
Você sabe o nome do meu amigo e o nome do bebê e ambos estão no seu
cuidado. Eu sei que você a tem, mas eu oro para que você fortaleça meu
amigo e cure seu bebê. Por favor, pai, dê a ela um sinal para mostrar a ela
que Você está lá neste vale com ela.

Oh pai, a tristeza é tão difícil. A dor do coração e a dor de não poder
fazer nada a respeito são tão difíceis. Pai, você pode curá-la de onde você
está, porque você está ao nosso redor. Por favor, Pai, se nós somos Suas
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luzes, então brilhe através de nós. Por favor acenda a chama em nós.
Fortalece-nos para sermos Seus servos em toda essa escuridão.

Todo o oposto dos frutos do Espírito estão se manifestando em toda
parte agora. Por favor, Pai, por favor, brilhe Sua luz em nós. Por favor, não
nos coloque onde não podemos ser vistos. Queremos ser usados por você
para iluminar as trevas. Em Mateus 5:15, está escrito: “Nem as pessoas
acendem uma candeia e a põem debaixo de uma cesta, mas em um
suporte, e ela dá luz a todos na casa.”

Então, Pai, por favor, nos considere. Nós somos a noiva. Nós somos as
donzelas que cuidam do nosso noivo para vir. Nós temos sido diligentes.
Temos muito petróleo para manter nossas lâmpadas acesas até que você
venha para nós. No entanto, por que manter a casa acesa apenas para
aqueles sob o nosso teto para vê-lo? Se somos a luz do mundo, por que
você nos mantém escondidos?

Por favor, pai, por favor, nos use logo. Nós amamos nosso noivo e nos
sacrificamos para procurar você. Ansiamos por estar em sua presença e ao
seu serviço. Portanto, você nos diz em Mateus 5:16: “Da mesma forma, que
a sua luz brilhe diante dos outros, para que eles possam ver suas boas
obras e darem glória ao seu Pai que está no Céu.” No entanto, Pai, nós
somos em vez disso, ainda escondido a partir de agora.

O mundo está ficando tão frio tão rapidamente. Está escuro... bem,
muito escuro agora. Pai, a 'serpente' está perto da Natividade, com os dois
à mostra. Há uma batalha entre a auto-sabedoria do homem à parte de
você e a fé de que você será Deus sobre nós e nos abençoará. Por favor
vindique-nos. Mude-nos para que possamos aterrorizar o inimigo porque
você está aqui e você é maior do que todos eles.

Pai, nos fortaleça e faça nossos rostos brilharem como o sol, todos
nós que somos abençoados por causa do nosso sofrimento e dor em
Mateus 5:2-12. Pai, ergue-se em nós aqui e agora. Faça o Céu visível em
nós. Suas promessas são para aqui e para agora. Está congelando agora
nesta parte do mundo e as uvas estão maduras para a colheita. No entanto,
há cada vez menos todos os dias. Por favor, Pai, levante-se em nós! Faça
isso rapidamente!

Sub-sonho 1

No meu sonho ontem à noite, eu acordei em uma cova rasa. Eu
estava em um vale e o amanhecer estava começando a se quebrar muito
ligeiramente. Eu podia ver uma área iluminada onde o sol começava a subir
pelo menos uma hora antes do amanhecer. Enquanto meus olhos estavam
completamente abertos, meu corpo ainda parecia como se eu estivesse em
um sono profundo.
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Então ouvi Jesus ou Uriel (eu não sabia dizer qual) chamar por mim:

“Erin, levante-se! Surgir! Acorde agora!

Eu me sentei rapidamente no meu sonho. Em um instante depois,
acordei de repente do meu sono. Eu olhei para o meu relógio e era por volta
das 2:30 da manhã.

O sub-sonho 1 terminou.

Jesus: “Erin, suba”.

Eu estava mais uma vez no vale das doze fileiras de uvas. Eu estava
chorando enquanto olhava a paisagem. Era noite e lindamente claro. Eu
senti uma mão no meu ombro. Eu olhei e lá estava Uriel novamente. Ele
estava em armadura de batalha completa. Eu sabia que ele estava lutando
com sua espada, como você poderia ver os restos da guerra sobre ela.

Uriel: “Erin, Deus me enviou. Estamos em uma batalha épica. Nós não
vamos nos retirar até que Deus nos ordene. Nosso retiro não será até que a
colheita seja concluída. Você ainda não começou a colheita enquanto espera
as ordens do rei. Você deve esperar por Ele como está a serviço do rei.

"Lembre-se que um general... ou, neste caso, o rei... não revela sua
arma secreta até o momento de seu maior valor contra o inimigo."

Ele olhou para mim e sorriu de bom humor. “Em outras palavras, Erin,
o Senhor não se esqueceu de você.

“Agora, nós, os anjos, fomos ordenados a não libertar ainda o
completo espancamento das nações. O que você está vendo agora é
meramente um aumento na atividade, já que aqueles que estão escondidos
logo se levantarão e virão contra a terra e aqueles que permanecerem.
Estas são as entidades do mal e são o inimigo.

"Em contraste, o oposto do mal, as lâmpadas de Deus..." Ele apontou
para mim e sorriu. “… Brilhará tão claro quanto o sol e exporá o oculto. O
mal terá então motivo para confessar com seus lábios tudo o que fizeram
contra o Reino de Deus. Sua própria presença irá aterrorizá-los.

"Agora eu devo ir. Eu vim para lhe dizer para ser forte e ter coragem,
pois você verá algumas coisas mais difíceis em breve. No entanto, ser
encorajado como Jesus superou a escuridão e Ele está trazendo as luzes
com ele. Ele sorriu e apontou para mim novamente. “Ele ama Suas luzes.

“Agora, você está ansioso e cansado agora porque sabe que algo
começou que não pode ser interrompido. Você, Erin, viu o que está vindo e
está aterrorizada. No entanto, não seja. Permaneça forte e tenha muita
coragem, pois o Senhor está com você. Maiores são aqueles com você do
que aqueles contra você.
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“Agora, você logo será mudado e em um instante. Esta mudança virá
sobre você como um ladrão na noite. Você estará em um sonho e pensará
que "isso é apenas um sonho". No entanto, quando você acordar desse
"sonho", logo perceberá que sua capacidade de respirar se tornou maior.
Você notará então que se sente vivo e forte novamente. Como você ficará
surpreso com isso, será necessário algum ajuste para que você possa
compreendê-lo completamente.

“Entretanto, quando você começar a se movimentar, perceberá que
sua dor foi completamente removida. Você vai se levantar e dançar. Ele
olhou para mim e sorriu.

“Embora haja ainda mais, preciso ir agora. Ore pela paz de Jerusalém.
Seja forte e tenha coragem. O Senhor está com você.

Uriel se afastou de mim e em direção ao seu cavalo. Ele pulou em seu
cavalo e voou de volta para a escuridão. Em um instante, ele se foi.

O sonho acabou.
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