
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
d/full-dreams/dream-372/

372 - Uriel e os
Demoníacos Ordenam Ataques

Recebidas sexta-feira, 6 de dezembro de 2019

Comunhão

Querido pai,

Obrigado por mais um dia! Obrigado por se preocupar com todos
aqueles que o amam e colocam seus corações em você. Sinto muito por
estar lutando. Tenho me comunicado menos em todos os meus dispositivos.
Eu fui retirado. Eu tive mais lágrimas do que o normal. Eu tenho pressionado
você mais através da oração do que nunca. Oh avanço, onde você está?

Pai, o estado deste mundo está se tornando pior. As coisas ao nosso
redor não parecem promissoras. Os últimos meses foram esmagadores.
Notícias decepcionantes são seguidas por notícias ainda mais
decepcionantes. Eu estou procurando por ajuda. Você diz 'espera', mas por
quanto tempo? Você diz 'a ajuda está a caminho daqui a pouco', mas o que
é 'daqui a pouco'? Então, esperamos. Esperamos, esperamos e continuamos.

Nos apegamos ao salva-vidas de Suas promessas, sabendo muito bem que
Você nos tem. Eu nunca quero deixar você ir. Pai, quando podemos esperar
um avanço? Eu me neguei. Eu mudei padrões. Redirecionei meu foco de
volta para você. Eu tomei todas as medidas. Você me garante que fiz o que
é certo aos seus olhos, mas estou fazendo o suficiente?

Eu tenho pressionado mais você. Minhas orações foram mais
profundas e minhas sessões sozinhas com você são mais longas. No
entanto, as coisas não estão se tornando mais fáceis como antes. As coisas
estão ficando cada vez mais difíceis. Quanto mais o tempo passa com
notícias difíceis ou sem notícias, pergunto-me se estou fazendo algo errado.
Quem sabe, talvez eu esteja fazendo algo certo e o inimigo odeie?

Pai, meu filho mais velho teve uma recaída grave após uma longa
conversa por telefone com o pai. Algo aconteceu com ele e ele agora é
incapaz de usar tecnologia ou telas de qualquer tipo. Os números o
atormentam e ele está ouvindo vozes dizendo para abrir um link. Ele sente
como se "eles" pudessem vê-lo através de qualquer tela. Recentemente,
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oramos por ele e o ungimos com óleo. Embora isso tenha ajudado muito, ele
ainda não está 100%.

Meu maior inimigo prática a Programação Neurolinguística (PNL) há
mais de 25 anos. Embora ele não seja licenciado, ele usou isso no passado
em meus filhos e em mim sem nosso conhecimento ou consentimento. Isso
é bruxaria. Enquanto eu pensava que ele não estava mais fazendo isso,
agora percebo que ele ainda está. Você me disse que isso ainda estava
acontecendo durante o verão. Eu continuo lutando contra isso com oração e
óleo de unção.

Essa prática é muito mais difícil de detectar até que os resultados se
manifestem. É como portar uma doença antes de mostrar sinais da doença.
No entanto, uma vez que se manifesta, é tarde demais. Do lado positivo,
minha vida de oração pelas crianças realmente aumentou muito. Enquanto
durmo à noite, muitas vezes tenho sonhos em que estou lutando contra
várias formas de mal enquanto durmo. Estou assumindo que isso inclui lutar
contra o pai das crianças.

Com base no que você me revelou, incluindo os anjos que lutam nos
céus por nós e na web sobre a Terra, agora não tomo isso mais como
"apenas uma ilustração" ou "uma parábola". Sim, esta guerra acima de nós
é muito mais significativa para nós aqui do que eu pensava originalmente.
Pai, por favor, perdoe-me por levar isso muito a sério. Por falar em ataques,
tive um sonho perturbador ontem à noite.

Sub-sonho 1

Eu vi algo como uma centopéia rastejando nos lençóis e colchões das
pessoas. Eles fizeram isso quando as crianças e os adultos jovens estavam
dormindo. Essas "criaturas" entrariam nos pensamentos de suas vítimas.
Este é apenas um tipo de entidade demoníaca que é apenas uma parte de
um exército maligno maior. Sem nos fortalecer constantemente as nossas
paredes espirituais, eles sabem como achar o caminho para entrar.

Agora era hora de destruir essas entidades. Eu sabia que isso daria
muito trabalho. Quando fui matá-lo, ele se enrolava e agia como se estivesse
morto. Isso não me enganou. Eu fui a milha extra e finalmente sabia que o
matei. Como eu tinha certeza? Bem, agora estava amassado. Foi só então
que percebi quanto dano realmente causava. Embora parecesse 'apenas um
verme com pernas', era uma ordem demoníaca, uma com a qual eu não
havia lidado antes.

Essas coisas estavam entrando nos ouvidos, bocas e narinas. Eles
estavam matando todos os bons pensamentos. Qualquer coisa positiva foi
removida. Fui até a tela do computador e vi que várias notícias envolviam
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essa entidade. Eu vi Obama, Hillary e outros lá. O líder da ordem faria um
comando através de uma palavra ou frase-chave. As palavras usadas foram
modestas, como 'mudança', 'resistência' ou 'amigo'.

O exército observador permitiria que isso fosse absorvido por eles.
Esse exército começaria a reagir a isso. Os ataques então se espalharam a
partir daí. Vi mortes inexplicáveis   do primeiro uso de drogas. Vi suicídios
sem pré-avisos. Vi ansiedade e paranóia por coisas não vistas. Vi
lembranças lúcidas de pesadelos, todas retidas em clipes assustadores. Os
corações agora estavam batendo mais rápido que o normal.

Até a sede por água limpa estava diminuindo, sendo substituída por
desejos cada vez maiores de cafeína e bebidas energéticas. Agora, havia um
alto volume de uso delas. Eu ouvi então um som horrível vindo de nossos
celulares. Parecia um sistema antecipado de alerta . De repente, isso ativou
um enorme exército de jovens, principalmente adolescentes e crianças. Seus
corações agora estavam muito frios, mesmo contra os pais.

Eles começaram a seguir as ordens desses seres. Estes eram seres
escuros, sombrios, com poderes ainda mais sombrios. Logo fiquei muito
perturbada com isso. Embora não me lembre do que era, recebi uma
profecia de algo que está acontecendo agora. Finalmente não aguentei mais
e chamei a Deus.

Eu: “Me ajude, Pai. Por favor me ajude! Por favor, nos ajude! Ajude-nos a
resistir a este exército maligno. Nossos jovens nem sabem que isso existe.
Nossos filhos são incapazes de ver isso acontecer.”

O sub-sonho 1 terminou.

Oh pai, esse sonho era real demais para ser descartado. Sim, por favor
nos ajude. Melhor ainda, fortalecer todos nós. Por favor, finalize nossa cura
para que possamos estar prontos para a batalha. Usa-nos para a tua glória.
Guie-nos e ajude-nos a resistir a isso!

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava na versão celestial da estrada em que vivemos. Eu podia ver
a lagoa ao longe. A paisagem estava nublada e nublada. Não havia carros
para serem vistos. Enquanto caminhava, comecei a notar um tema celestial
comum nos sinais ao meu redor. Havia 'Construção do Anjo Miguel', 'Rua
Arcanjo', 'Pinturas por Rafael', 'Rua Uriel', 'Lago do Rei', além de outras
placas.

Havia tantos sinais que logo comecei a rir. Continuei andando pela
estrada em direção a onde nossa casa estaria. Vi uma placa que apontava
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para um farol. Isso me pareceu engraçado, porque não há farol onde
estamos, apenas uma torre de celular com algumas luzes azuis.

Eu: “Senhor, você está aqui? Onde você está?

Nesse momento, senti um toque no meu ombro. Eu me virei e era
Uriel. Eu poderia dizer que ele tinha estado em algumas batalhas.

Uriel: “Deus me enviou para informar que você não está ficando louca. O
Senhor tem enchido o seu vaso com o bem. Quando você tem um senso
muito forte de que precisa ir aqui ou ali ou precisa orar, é Deus trabalhando
através de você. Há uma batalha épica ocorrendo agora. Embora eu não
possa marcar um tempo para você, você deve saber que o que está
acontecendo foi predito.

“Os avisos que você tem recebido não são a sua imaginação. Não
esqueça que sua maior habilidade é realizada através da oração. Sim, até a
oração do Senhor. Durante um período de tempo, você tem aprendido sobre
os planos do inimigo contra os filhos de Deus. Todos os esquemas têm como
objetivo provocar o Senhor e deixá-la com medo. Não tenha.”

Eu: “Uriel, como luto contra isso para proteger minha família? Como sou
hoje, sou inútil.”

Uriel: “Deus lhe deu sabedoria e conhecimento sobre o que vem contra você
e sua casa. Você é o guardião do farol.”

Eu: “Perdoe-me, mas nem me sinto muito como guardião de uma pousada,
muito menos um farol de esperança ou luz.”

Uriel: “Bem, Erin, você é. Agora, pense sobre qual função um farol serve.
Não adverte aqueles que estão em mar agitado a se afastarem da destruição
iminente, para que seus navios não sejam lançados contra os penhascos na
escuridão? Por acaso você não entenderá melhor os esquemas do inimigo,
passando por eles você mesmo para poder ajudar melhor os necessitados?
Veja, os sinais do começo das dores começaram.

“Muitos tem sido enganados por outros deuses. Há guerras e
especulações de guerras iminentes. A nação está se levantando contra nação
e o reino está se levantando contra o reino. Existem fomes, pestilências e
terremotos em vários lugares. Estes são os princípios mencionados por
Deus. No entanto, Erin, algo está prestes a ocorrer neste momento. Muitos
vão te odiar e ficar ofendido. O irmão se voltará contra o irmão, mesmo
filhos contra pais e pais contra filhos.

“O surgimento de rebeliões está ocorrendo e, no meio disso, o inimigo
é como o maestro de uma orquestra com muitos instrumentos diferentes.
Você foi avisada para guardar seu coração, pois é a fonte da vida. No
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entanto, você também deve proteger seus outros sentidos, pois, como foi
mostrado, o inimigo não entra apenas pela porta da frente. Não, o inimigo
também vem como ladrão durante a noite para imitar, zombar e provocar
Deus. Ele vem roubar, matar e destruir.”

Eu: “Isso me parece assustador. Isso parece tão inesperado.”

Uriel: “Não, Erin, isso não é inesperado. Enquanto muitos acreditam que o
inimigo ataca apenas de uma maneira, estou aqui para lhe dizer que ele usa
muitos métodos. No entanto, mais do que isso, venho lhe dar boas notícias.
A boa notícia é que Deus está revelando isso a você. Deus protegerá você e
sua família de qualquer ataque. Agora, olhe para tudo o que está ao seu
redor.

Assim que Uriel se virou, eu pude ver um exército de anjos sobre nós.
Enquanto todos eram altos e muito musculosos, alguns eram incrivelmente
altos. Senti tanto conforto ao tê-los ao meu redor que comecei a acenar para
eles. Uriel riu e alguns anjos ao nosso redor também. Alguns até sorriram e
acenaram de volta para mim. De repente, me senti sobrecarregada.

Eu: Chorando. “Oh Uriel, eu estou com muito medo, muito medo.”

Uriel: “Lembre-se de que mais estão com você do que contra você. Isso
inclui você e sua família, mas também seus amigos. Erin, enquanto eu
apenas envio mensagens de boas notícias, você não as vê dessa maneira.”

Eu: “Embora eu seja sempre grato por receber boas notícias, não seria mais
fácil nos curar e fortalecer? Agora que estou ciente de que o inimigo está
ocupado com novos planos todos os dias, acho que estou ficando cansada de
tudo isso.”

Uriel: “Estou aqui para informar as boas notícias, Erin. Fomos designados
para proteger você e sua família. Estou aqui para trazer você à presença de
Deus, a pedido Dele. Também devo lhe enviar uma mensagem Dele. Aqui
está a mensagem dEle que Ele quer que eu entregue a você, pois você ainda
está preocupada.

“Erin, Eu sei que é tarde. Você deve permanecer firme e diligente.
Você deve estar ciente das paisagens instáveis   e dos problemas crescendo
ao seu redor. Embora você veja, e às vezes até esteja lá para testemunhar,
até que você seja chamada por Mim para agir, você não deve fazer outra
coisa senão orar. Há também uma aliança inimiga crescente contra Israel e
os EUA. Há uma força vindo para atacar os EUA financeiramente. As rampas
de cerco estão sendo construídas.

“A ameaça contra Israel é grande, mas é como sempre foi. No
entanto, agora está mais do que nunca, já que os exércitos inimigos agora
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têm um grande interesse em destruir as duas regiões. Eles querem fazer
isso com ambos, primeiro destruindo suas economias e abrindo suas
fronteiras. Há um grupo seleto, alguns sem país, que estão tomando essas
decisões. O inimigo também está enfraquecendo os líderes dos dois países,
para que haja uma invasão hostil. Nenhum país fará nada por causa do
medo.”

Eu: “Oh Uriel, quando será este?”

Uriel: “Os tempos estão chegando. Os exércitos do inimigo têm recrutas
que não têm idéia de que estão trabalhando para o lado do inimigo. Eles não
têm conhecimento. Existem muitas ordens para os exércitos do inimigo:

● Há uma ordem que governa 'os pecados de Sodoma'. Eles confundem
e enfraquecem. Um exemplo disso são os homens que usam roupas
femininas. Outro exemplo disso é um garoto de quatro anos que quer
mudar seu sexo para uma garota.

● Outra ordem defende o direito de matar crianças e sacrificá-las ao
deus de Moloch. Um exemplo disso é o movimento pró-escolha.

● Outra ordem é convencer socialmente, por qualquer meio necessário,
que não devemos mais comer carne. Isso leva à ingestão de proteínas
alimentares produzidas geneticamente. Com o tempo, isso enfraquece
o corpo. Um exemplo disso é o vegetarianismo.

● Outra ordem ensina que preguiça, falta, solidão e isolamento são
desejáveis. Nesse caso, os únicos combatentes seriam aqueles que
estão exaustos e viciados em tecnologia. Isso pode levar a impulsos
suicidas.

● Outra ordem ensina aos homens que liderar uma família
espiritualmente é ridículo e é uma perda de tempo. Em uma casa com
junção desigual, isso leva as mulheres a liderar a família
espiritualmente. No final, o verdadeiro objetivo é debilitar todos os
homens debaixo de seus próprios pés.

● Outra ordem leva as pessoas a tirar marcas distintas e a receber
testes genéticos. Este grupo também faz mutilação corporal e cutânea,
tatuagens extremas, piercings e outras marcas mundanas. Em breve,
isso aumentará a pressão para que os rastreadores de DNA sejam
'instalados'.

● Outra ordem é rastrear tudo o que fazemos. Depois de registrados,
marcados e localizados, todos os dispositivos podem rastrear todos.
Qualquer comportamento é então marcado, registrado e estudado.
Isso é usado como um 'cavalo de Troia'. O desejo deles é ter em suas
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casas coisas nas quais o inimigo possa até ouvir, gravar e ver tudo o
que você faz. Um enorme banco de dados deve ser usado para
rastrear a pegada diária que você transmite por suas idas e vindas.

● Outra ordem constantemente diz a todos que a tecnologia de mídia
social deve ser confiável e usada o tempo todo. Essa tecnologia ataca
principalmente mulheres. Eles tentam fazer as mulheres, mas
principalmente as meninas, sentirem que não conseguem
corresponder à mulher idealizada. Isso leva a ser "amantes de si
mesmo", uso excessivo de maquiagem e sexualização de meninas
jovens para levar a agir com sedução.

● Outra ordem humilha a humanidade vendendo peças humanas. Isso
inclui rastreamento de DNA, coleta de órgãos, genética combinada e
tentativa de mutação em humanos, a fim de criar uma raça mais forte
e satisfazer a demanda.

● Outra ordem adora outros deuses através de cultos. Isso inclui
bruxaria e conversas com os mortos. Eles também usam milagres
falsos para convencer os outros a seguirem suas más práticas.

● Outra ordem tira os direitos dos outros por falso testemunho e
acusações. Eles tentam silenciar o povo de Deus chamando-os de
odiadores dos outros grupos. Ter uma opinião que combina com a
Bíblia agora é considerada ódio.

● Outra ordem eleva as drogas ao status de "outro deus". Convence
aqueles que não os usam que se sentiriam melhor se usassem. Este é
um grupo amplo, pois frequentemente é misturado a medicamentos
prescritos, álcool, prostituição e afins. Uma vez viciados, os sujeitos
estão sob eles por necessidade.

● Outra ordem tenta entrar na liderança da igreja. O objetivo é silenciar
aqueles que seguem a Bíblia. Eles usam a intimidação para impedir e
silenciar os eleitos de falar sobre as conseqüências do pecado. Isso
então torna as igrejas em silêncio. Apenas algumas poucas
mega-igrejas serão vistas, mas sua mensagem frequentemente ficará
sem o poder de Deus.

“Existem muitas, muitas outras ordens e esses são apenas alguns
exemplos. Frequentemente, cada categoria complementa a outra,
trabalhando em conjunto. Essas ordens são altamente organizados. Mesmo
que isso seja verdade, lembre-se de que o Reino de Deus está próximo. É
por isso que você está vendo comportamentos tão esquisitos. Este é o mal
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que se manifesta dentro deles. Agora estão chegando os tempos em que o
espírito de rebelião se espalhará amplamente.”

Eu: “Hmm, isso tudo é muito sombrio para mim. Por favor, perdoe-me,
Uriel, mas isso realmente não parece ser uma 'boa notícia' para mim.”

Uriel: “Bem, é Erin. Os tempos pelos quais você tem orado tem chegado.
Este também é o momento em que o céu estará visível. Agora, alegre-se,
pois Deus tem um exército ao seu redor. Ele está prestes a fazer algo em
seus dias em que você não acreditaria, mesmo que lhe dissessem.

“Permaneça alegre no meio dos problemas. Deus enviou ajuda e em
breve muito mais. Suas Boas Novas tem chegado e Deus está prestes a
responder às suas orações. Não se preocupe, a história das crianças que
você viu no noticiário, as que perderam a vida, estão nos braços de nosso
Senhor. Elas estão desfrutando da segurança do Lar no Céu.”

Eu: “Tem sido tão difícil ver tantas crianças sendo mortas por entes
queridos de maneiras tão horríveis.”

Uriel: “Elas foram chamadas para este tempo. Não se preocupe. Elas são
mártires e medidas contra os iníquos. Eles fazem parte do exército de Deus.

“Eu sei que é difícil. É para nós também. Muitas vezes, queremos
perguntar a Deus se podemos parar o inimigo. No entanto, por enquanto,
devemos ficar quietos até que Deus diga 'agora'.

“Nós vemos muito mais do que você e depois conversamos entre nós e
diante de Deus. Conhecemos o inimigo porque ele já residiu no céu. Também
conhecemos os outros. Sabemos quem está por trás de cada ordem, como
um general. Conhecemos cada ordem que eu tenho falado, juntamente com
todas as outras. São com elas que nós batalhamos. Em seguida,
defendemos os mandamentos de Deus e Seus planos.”

Eu: Sorrindo. “Oh, tudo isso faz sentido. Obrigado. A propósito, os anjos
comem? Eu devo comprar mais comida?

Uriel: Rindo. Não há necessidade. Trabalhamos para Deus e o Reino dos
Céus. Nós somos bem cuidados. Agora, seja encorajada quando as 'Boas
Novas' estiverem chegando. Conforme ordenado por Deus, eu os verei
novamente em breve. Enquanto isso, tenho meus queridos amigos e
associados sobre todos vocês.

“Ah sim, sobre a exaustão que você está enfrentando. Isso tudo faz
parte da batalha. Enquanto dorme, você batalha.

“Ore pela paz em seu sono.

“Ore por Jerusalém e pelos EUA.
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“Permaneça na Palavra de Deus e na Verdade. Isso a libertará. Isso é o
suficiente por enquanto.”

Ele se virou e, em um instante, se foi. Olhei em volta, mas não pude
ver nenhum anjo. No entanto, eu sabia que eles nunca estavam tão longe.
De repente, ouvi a voz audível de Deus.

Deus: “Eu estou com você. Os anjos que Eu tenho te enviado para
guardá-la em todos os seus caminhos são poderosos.

“Não se preocupe.

“Eu te amo, Erin.”

Eu: “Eu te amo, Pai.”

O sonho acabou.
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