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315 - Uriel e o Padrão de Trabalho
Em Nossas Vidas

Recebido em 7 de dezembro de 2018 (Kislev 29)

Comunhão

Querido Pai,

Eu te louvo nesta manhã com tudo o que tenho. Com todo o meu
coração, estou feliz que você é meu pai. Eu fui uma vez esquecido,
abandonado e uma mancha, mas você me levou e me alimentou com suas
palavras. Eu dedico este dia a você, pai. Eu simplesmente te amo tanto.
Obrigado! Obrigado por sua bondade e por sua bondade!

Está escorregadio lá fora hoje. O solo está congelado e a terra nua
está agora coberta de gelo. Obrigado por me ajudar a levar minhas meninas
em segurança para a escola. Enquanto dirigíamos esta manhã, por volta do
nascer do sol, pouco antes de o sol brilhar no horizonte montanhoso, uma
coluna de carmesim brilhante surgiu no céu. Parecia uma chama!

Paramos para tirar uma foto. Minha filha tentou o seu melhor para
capturar a imagem, mas as fotos realmente não captaram a visão incrível
que nossos olhos estavam vendo. Mesmo que a lente da câmera filtrasse a
linda chama no horizonte, eu sabia que era um sinal de Você, pai, então
obrigado!

Meus sonhos ontem à noite foram emocionantes. Meu primeiro sonho
forneceu mais detalhes sobre o meu sonho “Roda da Desfortuna” como
postado no Sonho 314:

Sonho 1 - “A Roda do Infortúnio Revisitado”

Eu vi a roda novamente, mas as maldições estavam escondidas sob a
cunha. prêmios. Como tal, essas maldições estavam agora escondidas para
os participantes. A roda também havia mudado, pois agora havia muitas
partições ou cunhas para contar. Anteriormente, tinha apenas 24 fatias, o
mesmo que a verdadeira "Roda da Fortuna".

Os participantes ficaram extremamente animados com as várias
parcelas de terra que estavam agora na roda. Era tudo sobre poder e
dinheiro. Eles não se importavam com o que poderia acontecer com eles na
eternidade. As cunhas malditas ocultas estavam sob as cunhas que
repartiam partes de Israel, Jerusalém e dos EUA de maneira tão horrível.
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Você então me mostrou que homens que rapidamente correm para o
mal simplesmente não podem conter sua excitação com a perspectiva de
prejudicar os inocentes. Você então me mostrou as entidades demoníacas
ao redor desta 'Roda do Infortuna'. Você então apontou que, para esses
participantes, dizia "Roda da Fortuna". De alguma forma, eles não
conseguiam ver a parte 'In' ligada à Fortuna. O 'In' estava faltando para
eles!

Eu poderia dizer que o reino demoníaco estava muito animado que as
pessoas ao redor do volante, incluindo o anfitrião, poderiam facilmente ser
manipuladas para manifestar sua entidade demoníaca. Sua entidade
demoníaca se manifestou neles com muita facilidade. Vendo isso se
desdobrar de alguma forma produziu um estranho tipo de choque em mim.
É o tipo de choque que, quando você a vê, pensa: 'Oh, por favor, permita
que haja uma testemunha do que estou vendo, pois não posso acreditar em
meus olhos agora!'

O sub-sonho 1 terminou.

Bem, Pai, você me mostrou que esse tipo de manifestação demoníaca
está ocorrendo agora no mundo físico ao nosso redor aqui na Terra. Isso
será algo que todos começaremos a testemunhar, já que a hora está muito
atrasada. Nós já vimos essas entidades se manifestarem em crianças. Eu
encontrei recentemente isto em uma loja de brechó de desconto conhecida
por sua seleção larga de fantasias.

Havia um menino chamado 'Conner' e ele tinha cerca de cinco anos de
idade. Ele estava olhando para fantasias e ambos os pais estavam com ele.
Conner estava usando uma fantasia de princesa por cima de suas roupas e
os pais pareciam orgulhosos. Eu podia ouvi-los conversando e agora eles
estavam procurando por perucas e chinelos de princesa para ele.

Eu tive que fazer um duplo exame sobre isso como eu estava tendo
dificuldade em compreender o que estava acontecendo. Então eu peguei
Conner olhando para mim. Ele tinha um olhar muito demoníaco para ele.
Era como se ele soubesse quem eu era no Senhor e sorriu. Embora eu fosse
assombrado por seu olhar, sorri para ele e disse alto o suficiente para os
pais chegarem até aqui, "Vou ver você por perto, Conner."

Eu disse isso alegremente e me certifiquei de que não houvesse
flutuação na minha voz para revelar minha surpresa com seu olhar maligno.
Conner também não parecia tão feliz com isso. Seus pais não tinham a
menor ideia e pareciam felizes por eu estar interagindo com o filho deles.
Depois disso, Conner manteve os olhos em mim. Eu acenei para ele
algumas vezes e ele olhou para longe a cada vez. Eu sabia que a
manifestação demoníaca não gostava que eu parecesse sem ênfase nisso.
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Oh Senhor, por favor, tenha misericórdia! A sério? Pai, eu nunca pensei que
estaria realmente aqui para testemunhar tudo isso. Meu marido
experimentou a mesma coisa na semana passada de um menino de
'necessidades especiais' por volta dos 14 anos. Ele disse que o olhar que o
garoto deu a ele era tão mal que arrepios instantaneamente correram por
sua espinha. Ele também se sentiu levado a encobrir sua surpresa por ser
amigável com o menino e sua mãe.

Por favor, ligue-nos, Pai! Nós vamos precisar da ajuda !!

Meu próximo sonho foi tão legal que eu poderia ficar 'perdido' de novo
e de novo se pudesse. Depois que cheguei em casa esta manhã, caí de
joelhos e fiquei muito grato a você, pai. Obrigado por meus sonhos e
visões. Que água refrescante eles são e eles saciam meu coração ferido.

Sonho 2 - "Uma Vida Cheia de Atividades"

Eu estava na cidade de Portland no estado de Oregon, em uma
estrada perto da universidade chamada Lewis e Clark. Esta estrada
atravessa a área exclusiva chamada Dunthorpe e é conhecida como o local
com o 'Velho Dinheiro' de Portland. Eu tinha dirigido esta estrada todos os
dias no meu caminho de casa no SW Portland Hills para Lake Oswego, onde
eu tinha dois dos meus negócios.

Eu estava andando de bicicleta que tinha um número ridículo de itens
equilibrados nele. Mesmo que eu estivesse com problemas para manter a
moto em ordem, continuei escolhendo ainda mais coisas. Não demorou
muito para que eu não pudesse mais ficar de pé e ser equilibrada. Como eu
simplesmente não podia mais andar de bicicleta sobrecarregada naquela
Rua Oregon Dunthorpe, decidi tirar a carga da minha bicicleta.

Eu encontrei um monte de plantas de Trillium e empurrei minha
bicicleta em direção a ela, carga pesada e tudo mais. Uma vez lá, eu
empurrei minha carga violentamente nas plantas. O vigor com que joguei
esses fardos em plantas surpreendeu-me, mas depois percebi o quanto
odiava essa carga. Assim que fiz isso, de alguma forma eu me tornei uma
criancinha de novo.

Eu caí no chão. No começo, eu não conseguia me mexer, mas depois
estava de joelhos e engatinhando. Eu estava tão feliz por estar livre dos
meus fardos. Eu sabia que agora eu era uma criança pequena, como eu
podia ver que minhas mãos eram minúsculas e eu podia até sentir baba
vindo da minha boca. Eu ri com alegria pela minha recém-descoberta e
maravilhosa liberdade.

Então eu fui de rastejar para andar. Eu tive dificuldades no começo,
assim como a maioria das crianças faz quando usa as pernas pela primeira
vez. Eu sorri e ri quando estava amando estar livre daquela carga pesada.
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Eu então ri de alegria quando encontrei um triciclo. Enquanto eu andava de
triciclo, de alguma forma ele se transformou em uma bicicleta com rodinhas
de treinamento.

Como pude andar logo com a bicicleta, as rodas de treino
simplesmente desapareceram. Eu fui então para correr, andar de bicicleta e
nadar. Fui então aos meus dias de liceu e andava de bicicleta, correndo e
dançando, tudo perto da alegria da água perto de nossa casa em Idaho. De
lá, me vi fazendo um extremo ainda maior de atividades.

Então, um dia, tudo parou. Eu estava cansado. Eu então me entreguei
completamente a Deus depois que Ele me levou a vários anos de punição
que me quebrou. Eu vi minha bicicleta estacionada na garagem. Eu vi meus
tênis de corrida enfiados em um canto. Eu vi filmes de minhas
apresentações de dança em fitas, mas incapaz de tocá-las agora.

Eu então vi a última coisa que minha mãe tinha comprado para mim
pensando que eu logo voltaria a ter 100% de saúde. Era um conjunto de
ferros customizados. Esses ferros eram tão bons que era a única vez que eu
podia girar a bola para trás. Na época em que eu estava jogando na
faculdade, era raro uma mulher conseguir fazer isso no golfe.

Depois de olhar para isso por um tempo em tristeza, senti você se
abaixar e me pegar. Eu senti um vento poderoso e entrou em meus
pulmões. Foi certamente o sopro de Deus. Ele então colocou meus pés em
uma rocha sólida e disse: 'Agora, Erin!' Eu olhei para cima e vi o céu aberto.
Então olhei em volta e vi outros que Deus havia chamado.

Eu estava tão animada que pulei da rocha, pulei sobre a outra e pulei
outra. Eu então fui para uma estrada através de um vale e comecei a correr.
Foi tão fantástico. Eu estava completamente livre de dor, rigidez ou falta de
ar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto agradecia a Deus por esse
presente.

Eu olhei então para baixo em um rio e notei que um barco scullers
estava esperando por mim. Eu sempre quis um. Eu entrei e logo estava
remando com grande precisão e velocidade. Eu então subi para uma grande
piscina e mergulhei nela. Consegui manter a respiração presa debaixo
d'água por muito mais tempo do que é humanamente possível. Cheguei à
superfície e nadei muito rápido praticamente sem espirrar.

Então eu olhei para a costa pacífica e vi uma moto de corrida
esperando por mim. Subi na moto e corri como o vento que subia uma
enorme inclinação de 6 graus celcius. Embora a colina fosse longa e
impossivelmente íngreme, não fiquei sem fôlego. Eu fiz isso com facilidade.
Não havia tensão no meu corpo.
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A moto logo se transformou em uma vela de vento. Eu poderia de
alguma forma voar e podia ver toda a área com ela. Mesmo que eu não
tivesse asas, eu poderia voar! Eu fiquei no ar por algum tempo e fiquei
alegre. Só então, uma enorme águia veio em minha direção e me arrastou
de costas. Eu me senti tão feliz e segura lá enquanto nós deslizamos pelo
terreno.

Sonho 2 terminou.

Oh Pai, eu me senti tão fantástico neste sonho. Foi verdadeiramente
um milagre e um presente seu. Eu precisava disso, pai. Eu te amo! Eu te
amo muito!

Eu tive um sonho parecido com o sonho acima em 1999 ou 2000,
cerca de 18 a 19 anos atrás, quando eu estava grávida do meu filho mais
novo. Embora o cenário ilustrado acima tenha sido semelhante em relação a
esse sonho, este foi uma continuação muito melhor e eu apreciei muito
mais. Obrigado Pai, por este incrível sonho.

Eu me lembro ainda mais do meu tempo naquela época. Eu tive muita
coisa acontecendo. Havia muitas coisas no meu prato e eu tinha um fardo
pesado. Eu era uma excelente mulher de negócios e designer. Eu parecia
ser bem apreciado pelos clientes. Eu tinha muitos amigos na igreja. Eu até
tinha projetado a reforma da nossa grande igreja até os uniformes de couro
e arranjos de flores.

Nos meus negócios, eu era perspicaz e perspicaz, mas sempre ético,
principalmente com contratos assinados. Eu era o que você chamaria de
"Pecador Cristão". Por quê? Eu costumava contar mentiras de branco para
evitar que os clientes me incomodassem e entrassem em pânico com
embarques atrasados. Embora eu fosse cauteloso e permanecesse dentro
dos perímetros da ética nos negócios, agora percebo que estava fora dos
limites quando se tratava de princípios bíblicos.

Mesmo que eu fizesse isso seis dias por semana, eu tentaria fazer
tudo "certo" no culto de domingo. Eu choraria por misericórdia. Eu iria até o
altar para pedir perdão. O problema era que, na segunda-feira, o "Ciclo do
Pecador" começaria de novo como se eu estivesse escondendo de Deus.
Sério, foi como se eu o tivesse deixado no altar.

Jesus: “Erin, suba”.

Eu estava em cima de uma fenda ou montinho de um vale familiar. Eu
vi a colheita acontecendo lá. Eu pude ver que esse campo era menor do que
o enorme campo de trigo congelado que eu já havia visto e isso me deixou
triste. Só então, senti uma mão no meu ombro. Eu me virei e foi Uriel. Eu
poderia dizer que ele tinha vindo falar comigo da batalha novamente.
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Uriel: “Erin, eu fui enviado por Deus para que você saiba que Ele ouviu
seus gritos e Ele conhece sua dor. O padrão daqueles a quem Deus chamou
pode ser visto em Jó. Você foi testado como o trabalho. Você perdeu sua
riqueza monetária. Você foi então atingido pela dor da perda dolorosa e
alguém próximo a você disse para você se afastar de Deus.

“Você não fez isso, mas depois você sofreu punição física e perdeu
sua função completa. Enquanto você estava lidando com tudo isso, amigos
vieram até você para lembrá-lo de todas as áreas onde você ficou aquém
das bênçãos de Deus e por que você estava sendo amaldiçoado.

“Cada um de seus amigos então te abandonou. Tudo o que você
pensou que poderia contar foi perdido. Você clamou a Deus em sua dor,
tristeza e abandono! Deus ouviu seus gritos e Ele gritou para você. Ele abriu
o céu para você.

“Ele agora restaurará tudo o que você perdeu. Você não apenas
receberá tudo o que perdeu, mas receberá uma porção dupla! Ele não se
esqueceu de você, Erin. Não se preocupe. Seja forte e tenha coragem
porque o Senhor está com você. Ele segurará a sua mão direita e trará você
diante de seus inimigos, seus escarnecedores.

“Agora, Erin, você encontrou uma jóia nas páginas do seu
quebrantamento agora…”

Eu: “Sim. Acabei de abrir minha antiga Bíblia, minha Bíblia batalha, a Bíblia
que me levou sobre todos os meus vales, meus testes e minhas provações.
Eu clamei a Deus e marquei os dias neste livro. No entanto, esta manhã,
descobri um Salmo que não marquei. Ele nunca foi iluminado até hoje e eu
não tenho certeza por que.

Uriel: “Sim, Erin, Salmos 144 é escrito para este tempo. É uma jóia
escondida, como era o Salmos 45 para você há quatorze anos. Agora,
regozije-se, pois um mistério oculto está prestes a ser desenterrado.
Regozije-se em Deus, Erin, pois Ele encontrou o favor em você. Agora
preciso voltar!”

Ele se virou e saltou para o cavalo alado. Ele voou rapidamente em
direção a uma abertura no céu e então ele desapareceu. Enquanto olhava
para lá, percebi em meu coração mais uma vez que o Senhor é minha
Rocha e minha Fortaleza e sempre será, a partir de agora e para a
eternidade. O Salmos 144 mais uma vez veio à minha mente:

“A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e instrumento de
dez cordas te cantarei louvores;

A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada
maligna.
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Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e
a sua mão direita é a destra de iniqüidade,

Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade; para
que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de

palácio;

Para que as nossas despensas se encham de todo provimento; para que os
nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas

ruas.

Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja
nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas.

Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o povo
cujo Deus é o Senhor.”

O sonho acabou.

7


