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352 - Jesus, Uriel e Sua Grande Proteção

Recebidos segunda-feira, 19 de agosto de 2019

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por uma abundância de risos com
nossos filhos ontem. Obrigado por uma casa cheia de paz e amor. Parece nos
dias de hoje que o único desassossego em nossa família é o desassossego
que permanece dentro de mim. Sim, eu sei que deveria saber melhor, mas
sentir dor é como ser seguido por uma nuvem escura. A dor me acorda à
noite e muitas vezes determina o estado do meu ser.

Eu realmente não me lembro da última vez que fui completamente
livre, flexível e forte. Sem os seus milagres, vejo as coisas piorando
progressivamente. Essa dor encurta meu sono e dita a duração dos meus
sonhos. É tão frustrante às vezes. Então, pai, eu olho para você como meu
curador, meu Adonai Rophekha. Desde que você está aqui comigo e
presente, você também é meu Adonai Shammah (que significa "o Senhor
está lá").

Você, portanto, conhece todas as coisas. Você me dá sonhos e me
acorda. Você as coloca no meu coração para anotar ou você as remove da
minha memória. De qualquer maneira, Você é o Autor, meu Autor e
Finalizador, da minha jornada de fé. Minha aflição vem porque estou em um
estado de inquietação. Meus sonhos são muitas vezes assustadores e às
vezes meu corpo reage de acordo com eles. A noite passada não foi uma
exceção.

Sub-sonho

Nós estávamos morando em uma cidade distante onde o porto era
ocidental e americano. Isso é tudo que sei sobre a localização. Eu devo ter
sido transformada porque eu tinha uma tarefa que exigiria isso. No entanto,
também havia muitas pessoas sob meus cuidados ou que eu estava
cuidando. Estávamos todos unidos contra um inimigo comum. Eu estava
hospedada em uma residência histórica. Tinha uma decoração tipo country
francês e era muito lindo.

1

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-352/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-352/


No entanto, eu agora estava desapegado de "coisas" e mais ligado e
preocupado com os outros. Eu apareci jovem e forte. Eu também era muito
inteligente, o que significa que tudo era sobrenatural e em um tempo futuro.
Sorrisos... a partir de agora, sou o oposto de tudo isso. Quanto aos meus
filhos, eles também estavam por perto e também eram fortes e espertos.
Enquanto eu era jovem olhando de novo, eles ainda pareciam um pouco
mais novos que eu.

Enquanto estava lá, fui acordada por um anjo do Senhor e levada para
um dos portos. Eu então descobri que este anjo e vários outros anjos
estavam rastreando uma remessa do exterior. Foi no meio da noite e o
carregamento acabara de chegar.

Anjo: “Este envio é extremamente perigoso. Se totalmente liberado, isso
eliminaria toda a região. Precisamos avisar as pessoas e remover a ameaça.”

Eu: “Tudo bem. Você vai me levar lá embaixo?

O anjo pegou minha mão e fomos instantaneamente para as docas de
carga dos navios. Ele então me mostrou alguns recipientes grandes. Nesses
contêineres havia alguns grandes tanques de propano branco. Para minha
surpresa e enquanto eu estava lá, os anjos foram repentinamente chamados
para lidar com uma crise.

Enquanto eu olhava todos esses recipientes empilhados um em cima
do outro, fiquei oprimida. Quando olhei mais de perto, notei que eram
apenas recipientes vazios de propano. Não havia nada neles. Eu abri um só
para verificar novamente e estava completamente vazio. Eu decidi orar ao
Senhor sobre isso. Jesus falou comigo no Espírito.

Eu: “Senhor, o que são estes se não são o que parecem ser?”

Jesus: “Enquanto a maioria destes contêineres estão vazios, há três
enterrados no meio destes que não estão. Olhe...”

Eu então observei como eu era sobrenaturalmente capaz de ver
através dos contêineres vazios como se eles não estivessem lá. No meio de
todos esses contêineres, vi três deles brilhando em uma cor laranja
sobrenatural.

Jesus: “Eles planejam liberar esses três contêineres pela manhã. No
entanto, esses contêineres não destruirão nenhum prédio, apenas as
pessoas por aqui. Esses contêineres são preenchidos com uma toxina
inodora que, quando liberada, destruirá mais da metade da população.”

Eu: “Essa é uma tarefa difícil e não sei o que fazer. Senhor, o que posso
fazer?”
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Jesus: “Eu te ajudarei. Embora os planos completos do inimigo cheguem a
nada, alguns ainda serão perdidos.”

Fiquei profundamente perturbada com isso. Fui e reuni alguns de nós
para descermos às docas. Foi pouco antes do amanhecer. Nós removemos os
contêineres vazios, revelando os três realmente grandes. Ainda poderíamos
vê-los brilhando em um laranja sobrenatural. Pegamos esses três
contêineres e os colocamos em um tipo de barco flutuante de metal. Nós
seguramos eles colocando os trilhos de metal do barco e nos dirigimos para
a água.

Uma vez longe o suficiente, afundamos dois dos contêineres. No
entanto, antes que pudéssemos afundar o terceiro contêiner, fomos atacados
por um navio inimigo. Eles logo foram fortalecidos pela chegada de mais
alguns navios. Enquanto nós deveríamos ter sido mortos, o Senhor nos deu
a habilidade sobrenatural de transformar toda a munição sendo atirada em
nós em penas inofensivas. O inimigo parecia tão frustrado como nenhum de
seus planos para nos matar estava tendo sucesso.

Fomos então capazes de jogar o terceiro contêiner para fora. No
entanto, antes deste contêiner ser capaz de afundar completamente, um dos
navios do inimigo bateu nele. O contêiner derramou parte do conteúdo no ar.
Antes que pudéssemos estar em contato com as toxinas, o Senhor
imediatamente nos levou para a cidade. Uma vez lá, removemos e
protegemos aqueles que o Senhor nos chamou para proteger. Nenhum de
nós foi prejudicado.

Enquanto apenas uma pequena quantidade da toxina chegou à cidade,
o que vimos foi bastante devastador. Nós literalmente vimos a pele fervente
caindo. As pessoas estavam com muita dor. Colocar água fria na pele só
serviu para piorar ainda mais a ebulição. Os anjos tinham voltado e estavam
trabalhando conosco para ajudar na crise. Apesar de nossos melhores
esforços, muitas pessoas ainda morreram. Ainda assim, era apenas uma
fração do que poderia ter sido.

O sub-sonho terminou.

Pai, este foi um sonho muito sombrio. Por favor, me ajude a entender
tudo isso.

Jesus: “Erin, suba”.

Eu me encontrei no Vale Celestial de Deus. Suspirei como era tão
lindo. Dawn foi mais uma vez apenas quebrando. Ao observar o vale, senti
uma mão roçar meu ombro. Foi Uriel! Ele estava de armadura completa. Eu
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olhei para o cavalo dele e ele estava com a armadura completa também. Eu
estava animado para vê-lo.

Uriel: “Esta visita será breve, Erin. Eu estou aqui para te dar uma
mensagem de Deus. Os sentimentos que você tem de incerteza e
vulnerabilidade estão prestes a ser removidos. No entanto, você deve tentar
entender os tempos em que você estará. Muitas teorias da conspiração têm
uma semente da verdade. Os selos dos pergaminhos logo serão quebrados e
você verá muita destruição.

“No entanto, você não deve se preocupar, pois estará protegido e não
estará em seu estado atual. O sonho que você teve na noite passada foi um
aviso sobre os planos do inimigo. Há testes e experimentos ocorrendo agora
em preparação para o dia dos exércitos invasores. Você foi mostrado isso em
um mapa. O plano é enfraquecer a nação soberana dentro das fronteiras e
do núcleo primeiro.

“Você está vendo uma teia de mentiras, inverdades, meias-verdades e
omissões. Eles agora estão apenas espalhando más notícias. Isso é feito
para criar medo. Conflitos raciais estão sendo criados em algo grande
usando insultos e rumores e transformando-o em uma arma para fins de
divisão.

“Há agora também uma chamada para desarmar o público. Uma vez
desarmado, eles sabem que não haveria capacidade de defender sua família
ou propriedade das forças invasoras. Você tem apenas que olhar para ver
que rumores de guerras e guerras de um tipo diferente já estão ocorrendo.
Tudo isso é como está escrito. Apenas saiba que existe um plano mais
sinistro e as pessoas não verão isso até que esteja certo sobre eles.

“Eles não poderão fazer nada quando esses ataques ocorrerem. Uma
nação, junto com muitos outros, acredita que eles são "mais soberanos". A
maioria nem vê que eles são peões em um esquema maior. Agora, não se
preocupe, pois estes são apenas tramas e planos do inimigo agora. Essas
coisas são dadas a você apenas como avisos, para que você entenda
exatamente o que está vindo contra você. ”

Eu: “Tudo isso é tão assustador. Eu vi meu irmão, sua esposa e filhos bem
no meio de tudo isso. Eu estava com medo por sua segurança.”

Uriel: “Erin, isso foi feito apenas para mostrar a você que você terá
interesses naqueles para quem Deus enviou você. Você deve ser um 'coletor
de campo não tradicional' e está sendo enviado para proteger suas
'plantações', entendeu? Estes servem como avisos e para que você saiba
que as coisas ao seu redor nem sempre serão alegres. Quando você chegar
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ao final da colheita, as uvas estarão pulando das vinhas para serem colhidas,
entendeu?

“As coisas vão mudar quando o inimigo resistir a qualquer tentativa do
exército de Deus de prevalecer sobre as trevas. Apenas saiba que tudo isso
significará muito para muitos. Ainda assim, e às vezes, só sei que será difícil
testemunhar tudo o que você estará exposto. Em todas as coisas, porém,
Deus está com você e Ele irá direcioná-la nos caminhos que você deve
seguir. Preciso ir agora. Seja encorajada, colhedora!

Ele sorriu para mim quando ele pulou em seu cavalo. Em um instante,
eles desapareceram no céu.

Eu: “Oh Pai, por favor, nos fortaleça sobrenaturalmente e nos cure. Nossos
corações estão dispostos, mas nossa carne é fraca. No meu caso, minha
carne é literalmente fraca fisicamente. Por favor, pai, deixe-nos ajudá-lo a
trazer a maior colheita em breve. Eu quero ser "nesse número" como
colheitadeira do Reino de Deus. Eu amo você, pai. Ajude-me a ser forte e ter
coragem. Eu oro por isso em nome poderoso de Jesus, Amém!”

O sonho acabou.
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