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314 - Uriel e a Roda da Desfortuna

Recebido em 6 de dezembro de 2018 (Kislev 28)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Grato pelo seu amor. Obrigado por tudo o
que temos. Obrigado por nos tratar muito melhor do que merecemos.
Obrigado que nossos filhos não estarão viajando neste Natal. Obrigado que
eles permanecerão conosco aqui. Eles tiveram a opção de recusar este ano
e conseguiram. Estamos em choque... choque absoluto! Certamente, Pai,
você ainda cumpriu a profecia. Você nos disse em uma Palavra Pessoal que
"haverá um tempo em que seus filhos terão uma escolha e optarão por
sair". Isso aconteceu agora!

Embora também não tenham ido ao pai no verão, eles quiseram. No
entanto, uma discussão se seguiu entre as crianças e seu pai e seu pai disse
'não' para eles saindo. Embora este seja um evento que não esperávamos,
este "opt out" de Natal parece ser mais como o "marcador" real que
estávamos procurando. Dito isto, não estou exatamente certo do que isso
era 'marcação'.

Pai, meu marido logo terá que expandir sua procura de emprego, já
que todos os empregos no Pacífico NW até agora pareciam estar fechados
para ele. Enquanto você me disse em uma Palavra Pessoal diferente (da
qual, tenho muitos) que nossa mudança não seria necessariamente
dependente do emprego de meu marido, isso significa que realmente um
enorme milagre seria necessário para que pudéssemos avançar sem isso.

De fato, apenas o pensamento de tudo isso é excessivo porque, do
meu ponto de vista do "natural", não do "sobrenatural", isso parece
impossível para mim. Entretanto, para você e através de você, sei que todas
as coisas são possíveis e que nada é impossível.

Eu tive um sonho estranho na noite passada:

Sub-sonho 1 - "A Roda da Desgraça"

Eu vi o relógio cair na Torre do Relógio no campus da Universidade
Purdue, como eu tinha visto nos noticiários na "vida real" . Eu assisti esse
enorme relógio cair enquanto os trabalhadores assistiam. Os trabalhadores
foram incapazes de parar o que estava em movimento. Em um piscar de
olhos, eu estava agora em uma platéia assistindo a um tipo de 'Roda da
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Fortuna', mas uma versão demoníaca que eu chamarei de 'Roda do
Infortúnio'. O relógio que eu havia visto cair agora estava em uma
plataforma giratória. No entanto, agora havia sido mudado de um relógio
comum para um com 24 seções separadas ou cunhas. Então, observei duas
versões "demoníacas" de Pat Sajak e Vanna White saírem para assumir suas
posições. Definitivamente não eram eles, mas sim algumas pessoas que
estavam se passando por eles. Ficou claro que essas duas pessoas não
"pareciam certas" para mim. Os três competidores que esperavam por eles
eram três líderes mundiais. Enquanto eu era impedido de reconhecê-los, de
alguma forma eu sabia que cada um era importante no cenário mundial.

Então vi o 'falso Pat' anunciar que as cunhas da 'falência' haviam sido
substituídas por cunhas 'O TEMPO ACABOU'. Enquanto eu não pude deixar
de rir em voz alta, eu fui abafado pelos gemidos, xingamentos e
reclamações dos três participantes e do resto da platéia.

Este gemido, xingar e reclamar tornou-se ainda pior quando 'fake Pat'
começou a ler oito das outras 24 cunhas. Eu rapidamente reconheci que
estes eram exatamente o oposto das bem-aventuranças em Mateus
5:3-11:

● Maldito é o arrogante espírito porque o seu reino é o inferno.

● Amaldiçoados são aqueles que zombam porque serão atormentados.

● Amaldiçoados são os orgulhosos por eles serem falidos.

● Amaldiçoados são aqueles que conspiram injustiça, pois serão
servidos da mesma maneira por seu próprio acusador.

● Amaldiçoados são os insensíveis, pois serão mostrados desejosos na
balança.

● Maldito é o coração negro porque eles certamente verão satan no
Sheol.

● Amaldiçoados são os fazedores de guerra, pois serão chamados
filhos do deus da guerra.

● Amaldiçoados são aqueles que perseguem e sodomizam os santos
deles é o reino do lago de fogo.

Vi então que as outras cunhãs na roda diziam "Israel", "Jerusalém",
"EUA", "Internet" e assim por diante. Estas foram as cunhas mais
desejáveis para os competidores. Eles foram até referidos como as "cunhas
de dominação". Havia também alguns bônus "únicos" engraçados em
algumas das cunhãs que eram semelhantes aos bônus "1/2 carro", mas em
vez disso eram bônus de "1/2 Jerusalém". Se tudo isso não fosse tão mal,
na verdade teria sido bastante engraçado.
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Então observei cada um dos três competidores se revezando girando
a roda. Não importa como eles girassem a roda, ela pararia continuamente
em uma das cunhãs 'O TEMPO ACABOU'. Os competidores estavam ficando
mais zangados a cada giro da roda. O "falso Pat", considerado um
especialista em girar a roda, decidiu tentar e também continuou pousando
em "O TEMPO ACABOU". O anfitrião amaldiçoou a Deus a cada giro da roda.

O sub-sonho 1 terminou.

Pai, por favor me ajude com a nossa situação aqui. Eu não posso
imaginar estar aqui quando todos esses eventos do Seu Relógio e
Calendário no Céu acontecerem. Por favor, nos conceda força, conhecimento
e sabedoria divina para enfrentar essa oposição.

Jesus: "Erin, suba."

Eu estava sentado com os olhos fechados. Eu ouvi uma voz atrás de
mim gritar 'Rise Up, Erin!' Quando abri os olhos, vi um enorme campo de
trigo diante de mim. Tinha caules quebrados e estava pesado de gelo.
Parecia que um congelamento repentino ocorreu logo antes da colheita.
Então eu olhei para a minha direita e havia um campo enorme com trigo
pronto para colher e sem gelo. Eu levantei-me.

Eu: “Onde você está, Senhor? Uriel, você está aí?”

Só então, Uriel apareceu. Ele andou por um céu aberto e depois o céu
se fechou. No curto espaço de tempo em que o céu esteve aberto, pude ver
fumaça e movimento espessos. Eu sabia que ele acabara de vir da guerra.

Uriel: “Embora eu não tenha muito tempo para passar com você hoje, Deus
me chamou para dizer que Ele está com você. O inimigo e seus
trabalhadores não têm mais acesso aos Tribunais de Deus. Isso seria
semelhante a um juiz dando a eles suas instruções e ordens de seu banco,
mas não lhes dando a papelada de sua decisão.

“Em outras palavras, o inimigo está testando seus limites e está
zangado com os perímetros que agora foram estabelecidos por Deus.
Estamos aqui para reforçar as diretivas feitas por Deus, bem como reforçar
esses territórios com fronteiras de entrada estabelecidas. A confusão que
você está experimentando e vendo no físico ao seu redor são pessoas com
fortalezas demoníacas que apenas perderam contato. É por isso que você
está vendo comportamentos tão estranhos.”

Eu: “Você quer dizer que isso é como se eles fossem alienígenas e que a
comunicação deles com a 'nave-mãe' deles tenha caído? Isso significa que
os anjos de Deus estão confundindo e confinando o inimigo enquanto
falamos?”
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Uriel: “Bem, sim, é como o que você declarou, mas há muito mais nisso.
Erin, existe um plano contra Israel e os EUA. Há também uma trama para
assassinar o príncipe herdeiro da Arábia Saudita por seus críticos, a fim de
obter o controle sobre Meca.”

Eu: “Uriel, o inimigo não é um 'reino unido'?”

Uriel: “Sim, mas agora existe um desejo de poder contra inimigos comuns.
Esses inimigos comuns são os EUA e Israel. No entanto, isso não é
realmente uma mudança, pois sempre foi assim. Eles procuram remover
qualquer um que esteja em seu caminho para poder sobre Meca e no
mundo.

“Você só tem que procurar aqueles na ONU que são consistentemente
opostos aos EUA e Israel para saber quem está controlando a narrativa. É
injusto quando Israel é atacado implacavelmente pela ONU. Quando o povo
de Israel se defender ou revidar, eles são os culpados de crimes. Não se
preocupe com isso, pois Deus viu o curso do arquiteto da mentira”.

Eu: “Hmmm, eu pensava que o príncipe saudita era simpático e popular
com seu povo?”

Uriel: “Não, Erin. Existe um plano para removê-lo. Lembre-se de que Deus
havia originalmente separado as nações e confundido sua linguagem. Seu
objetivo é reverter isso para que o mundo tenha apenas um corpo
governante, uma entidade.

“Há também uma trama para abrir as fronteiras do sul dos EUA e do
norte dos EUA, bem como das águas globais. Embora estes sejam
disfarçados de esforços humanitários, isso também é uma mentira. Seu
slogan secreto é "derrubar as paredes e invadir a cidade". ‘Paredes’
impedem o acesso e é a razão pela qual eles são tão odiados pelo inimigo.

“Agora, uma vez que o príncipe saudita seja removido e sua família
morta, tanto o petróleo quanto a Meca serão controlados por um tipo de
'salvador do povo'. Você, como um crente no Senhor, é um inimigo do
Governo Mundial Único, um governo a ser controlado pelo Islã, a
descendência de Ismael.

“Lembre-se de que isso é apenas sua trama ou plano. Este não é o
plano de Deus, pois Ele é o Criador. Lembre-se de que a 'Roda da Fortuna' é
apenas à luz da vontade de Deus e NÃO 'a vontade deles será feita'. Seu
controle é limitado. Só saiba que eles estão buscando a destruição de tudo
que é de Deus e tudo que é bom. Eles tramam o mal continuamente e
clamam pela morte dos escolhidos de Deus.

"Agora eu devo ir. No entanto, não se preocupe. Seja forte e tenha
coragem. Quando você começa a ver tudo isso desdobrado, você não deve
se surpreender. Enquanto você ainda tiver tempo lá, não tenha medo, pois
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Deus está com você e estará com você de uma forma ainda maior. O céu
será aberto para você. Você será fortalecido por causa disso. Você é amado
pelo Rei!”

Uriel então se virou e voltou para o céu de onde ele tinha vindo.
Quando ele subiu para o céu, o céu se abriu e ele desapareceu na abertura.

O sonho acabou.
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