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377 - Deus e Uriel: Nosso Bolo Está Pronto

Recebido quarta-feira, 1 de janeiro de 2020

Comunhão

Querido pai,

Obrigado! Obrigado por mais um ano. Obrigado por suas promessas.
Nós nos apegamos a eles. Ontem à noite, tive mais dois sonhos de dois
inimigos cada. Isso eleva meu total para 32 inimigos separados em apenas
oito dias, quatro por noite, nesse padrão particular de sonhos que venho
experimentando recentemente. Eu realmente não entendo por que esse
padrão está acontecendo. O único sonho da noite passada, centrou-se em
um casal que eu mal conhecia.

sub-sonho 1 - “Um Casal Pouco Conhecido”

Eu estava em uma área que parecia a subdivisão Northwest Crossing
em Bend OU, onde vivíamos. Eu estava inquieto e procurava minha bolsa em
todos os lugares. A bolsa que eu procurava era semelhante às bolsas de mini
mochila que eu gosto na vida real. Acabei me encontrando fora de um tipo
de clube de orgia. Isso foi estranho, pois a Bend OU realmente não tem esse
tipo de estabelecimento.

Eu estava distraído de encontrar minha bolsa com a imagem de um
garoto de cinco anos sendo mantido em cativeiro na cozinha do clube de
orgia. Embora eu não tenha certeza se era meu filho mais novo quando
criança, esse garoto era bem parecido. Ele estava de pijama e tinha os pés
descalços. Ele estava sendo abusado e mantido em cativeiro lá. Não
consegui encontrá-lo, mas depois notei que um derramamento químico
vinha da cozinha.

Quando as equipes de emergência vieram limpar o vazamento, eu
disse a eles que poderia haver um garoto na cozinha que precisava ser
resgatado. Depois que eles ficaram lá por um tempo, eles saíram e me
disseram que nenhum garoto foi encontrado. Saí do clube nojento para
procurar minha bolsa novamente. Encontrei no estacionamento do clube. O
que era estranho era que havia uma bolsa idêntica ao lado da minha que
alguém havia colocado lá por algum motivo para tentar me enganar.

1

http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-377/
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answered/full-dreams/dream-377/


Enquanto eu estava lá com minha bolsa recém-encontrada, um casal
que eu mal conhecia do meu passado veio até mim para me assediar.
Mesmo que eu não tivesse trabalhado na casa deles, eles começaram a me
acusar de usar materiais de má qualidade. Pedi provas, mas eles ignoraram
meu pedido e continuaram a me antagonizar. Finalmente os perdi e fui para
casa. Quando cheguei em casa, descobri que meu filho mais velho tinha
agora um macaco de estimação do tamanho de um esquilo. Era fofo e usava
uma camiseta e calça combinando.

O sub-sonho 1 terminou.

Pai, esses sonhos são perturbadores. Eles me deixam sentindo vazia
enquanto me fazem lembrar da humilhação e do medo daqueles tempos.
Nesse sonho, eu estava de volta ao tempo em que minha vida começava a
desmoronar tijolo por tijolo. Eu tinha muito mais inimigos do que eu jamais
pensei. As ondas de gafanhotos tomaram conta de nós e me tiraram toda a
credibilidade e toda a posição. A próxima onda então me tirou todo o meu
dinheiro e meios.

A próxima onda então atacou minha saúde. Meu coração foi quebrado.
Fui então despida dos meus filhos. Havia tantas calamidades que caíram
sobre mim. O inimigo estava vencendo. Eu lutei, lutei e lutei contra meus
inimigos, mas principalmente meu principal inimigo. Eu lutei desde o
momento em que cheguei ao deserto em agosto de 2009 até o momento em
que saí do deserto em agosto de 2014. Embora os combates continuem, não
foi tão brutal por aqui.

Embora todos tivéssemos chegado a uma nova área longe dos meus
cativos, ferreiros e cursores, ainda havia mais problemas com pouco
descanso. Faz pouco mais de 22 anos desde que meu filho mais velho
nasceu. Foi quando eu realmente me tornei cativa do meu principal ferreiro.
É tão doloroso olhar para trás. Eu te amo, pai. Sua mão está na minha vida,
na vida dos meus filhos, na vida do meu marido e na vida dos filhos dele.

Sua mão em nossas vidas é tão óbvia quando se olha para trás.
Mesmo assim, pai, faço 57 anos este mês e meu período no deserto já dura
mais de quarenta anos. Na realidade, meus problemas estiveram comigo a
vida inteira. Tantos nos amaldiçoaram, que nem posso contar. Por favor,
perdoe-os, pois eles claramente não me conheciam. Tenha piedade deles
como eu nunca fui seu inimigo.

Tentei fazer as pazes por tudo errado, mas, mesmo assim, eles ainda
nos amaldiçoavam. Eles amaldiçoam todos nós sete em nossa casa. Nossos
amigos do ninho também estão sendo amaldiçoados. Pai, porém, você é
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maior do que as maldições deles. Eu acredito que as orações de nossos
lábios devem prevalecer em cortar as maldições dos outros. Eu sei que
maldições foram contra nós financeiramente por causa de todos os sonhos
que meu marido e eu tivemos onde perdemos nossa bolsa ou carteira.
Existem maldições que colocaram minha família e amigos em cativeiro.

Preciso da sua ajuda para quebrar essas permissões para sempre. Por
favor, quebre as correntes que nos mantiveram em cativeiro. Eu oro por isso
em Teu Poderoso Nome, em Nome de Jesus, Amém. Os seus sonhos
continuam há mais de sete anos. Você recentemente me disse que este é o
ano do favor do Senhor, Seu favor, em nossas vidas. Ao olhar para as
Escrituras de Isaías escritas há cerca de 2700 anos atrás, este dia
claramente ainda não chegou ao mundo. Isso significa que esse dia de que
falamos deve vir em breve:

● Isaías 61:2: Este é o ano da vingança do Senhor.

● Isaías 61:3: Todos nós que lamentamos receberão cocares bonitos
em vez de cinzas. Seremos dados o óleo da alegria em vez do luto.
Ser-nos-á dada a roupa da paz, em vez de um espírito fraco ou luz
decrescente. Seremos chamados Carvalhos da Justiça, o plantio do
Senhor, para que Ele seja glorificado.

● Isaías 61:6: Seremos chamados sacerdotes do Senhor e ministros de
nosso Deus. Vamos comer da riqueza das nações.

● Isaías 61:7: Em vez de nossa vergonha, haverá uma porção dupla de
bênçãos. Em vez de desonra, vamos nos alegrar. Em nossa terra,
possuiremos uma porção dupla e teremos alegria eterna.

● Isaías 61:8: O Senhor ama a justiça. Ele odeia roubos e ações
erradas. Ele nos dará fielmente sua recompensa, compensação por
tudo o que foi perdido. Ele fará uma aliança eterna conosco.

● Isaías 61:9: Nós, juntamente com nossos filhos, seremos conhecidos
entre as nações. Todos os que nos vêem reconhecerão que fomos
abençoados pelo Senhor.

Jesus: “Erin, suba.”

Eu estava na porta de Deus. A porta estava aberta e a luz atravessava.
De repente, ouvi o som de asas atrás de mim. Eu me virei para olhar e havia
Uriel. Ele estava vindo pelos céus. Ele parecia que estava guerreando.
Embora fosse óbvio que ele estivera em batalha, nem ele e nem seu cavalo
foram feridos.
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Uriel: “Eu tenho vindo de uma grande batalha. Os problemas chegaram ao
país ao sul. O inimigo tem começado as chamas. Nós já superamos essa
área de aflição com cumprimentos há três meses. Esta tem sido uma grande
fortaleza. Ore para que as queimadas parem e para a força do povo de
Deus.”

Eu: “Uriel, é a 'nação do sul' da Austrália?”

Uriel: “Toda a região. Quando um inimigo é eliminado, mais dois surgem.
Quando um incêndio é apagado, mais dois vêm. As perdas são pesadas. Eu
estava atrasado.”

Eu: “Por que Deus não se levanta e remove essas ameaças?”

Uriel: “Deus nos ordenou a manter nossa posição. Não devemos avançar
até que sejamos chamados por Deus para fazê-lo. Estamos sendo retidos até
que nosso comandante em chefe nos diga diferentemente, entendeu?”

Eu: “Sim. Sinto muito.”

Uriel: “Erin, Deus pede sua presença.”

Eu: “Sim. Eu irei rapidamente para que você possa voltar à sua posição.”

Uriel: Sorrindo. “Oh Erin, você não controla o tempo da conferência de Deus
com você. Enquanto o seu coração é bom aqui e bem-intencionado, Deus
controla todas as coisas.”

Eu: “Sim, claro. Estou pronto para vê-Lo.”

Uriel colocou pomada nos meus olhos e me levou para a Sala do Trono
de Deus. O coro de anjos cantava 'Glória, Glória, Santo, Santo, Santo é o
Senhor Deus Todo-Poderoso, que foi, e é, e está por vir.' Lágrimas
escorreram pelo meu rosto e minhas pernas ficaram mais fracas quando
Uriel me trouxe em direção ao Trono de Deus. Logo não pude deixar de cair
de joelhos. Eu encarei meu rosto no lindo mar de vidro e chorei.

Eu pensei no meu egoísmo. Eu realmente vivo como uma rainha em
comparação com tantas. Nas minhas provas e testes, eu reclamo, mas,
apesar de tudo, você está lá. Você é meu Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso,
que estava comigo, ainda está comigo e deve estar comigo. Por que eu
deveria me preocupar ou ter medo? Eu senti uma necessidade de confessar
a Deus no trono.

Eu: Falando em voz baixa. “Sinto muito, Pai. Por favor, me perdoe.”

Deus: “Erin, Eu estou aqui. Eu te escuto. Eu aceito sua admissão e não me
lembrarei mais disso. Embora seja correto Me questionar, lembre-se de que
você não tem um entendimento completo de uma imagem muito maior.
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Existe um plano maior em vigor. Os anjos não me questionam porque
entendem que Meus caminhos são mais elevados. Eles estão na linha de
frente da batalha. Eles confiam plenamente em Mim.

“De sua posição no chão, você não vê as Minhas maiores obras. Você
provavelmente nem vai ouvi-los por causa de informações corrompidas.

Agora, Erin, Eu concordo que seu período no deserto foi superior a
quarenta anos. Você argumenta de acordo com a Minha Palavra e isso é
bom. No entanto, você estava sempre em uma habitação robusta, com luzes
e calor. Você não vagou no deserto.”

Eu: “Isso é verdade. Você está certo, Pai. Sinto muito.”

Deus: “Eu não estou condenando você aqui. Estou salientando que Eu lhe
provi como você era como uma esposa deserta. A voz do inimigo era mais
alta às vezes, então você era propensa a se afastar. Você estava propensa a
seguir o seu próprio caminho, porque a paciência era um luxo que você não
se dava. O inimigo puxou as suas cordas como buneco.

“Você não deve se preocupar, pois os anjos foram designados por Mim
para cortar essas cordas. Sei que houve muito tempo lutando com o inimigo
e até Comigo. Ainda assim, em tudo isso, Eu estava lá. Erin, Eu estava lá
esperando. Eu te encontrei em seus joelhos. Eu estava lá. Eu te amo. Meus
planos para você são bons. Nenhuma nova permissão tem sido concedida.”

Eu: “Pai, você pode parar e fechar também algumas das permissões
antigas? Minha família e nossos amigos no site estão cansados   de lutar
contra coisas que não podemos ver. Você poderia, por favor, expô-las para
que possamos interromper essas punições?”

Deus: “Você não está sob teste ou julgamento, nenhum de vocês está, pois
Meus tribunais agora estão se preparando para aqueles que buscam
misericórdia. Enquanto você veio hoje em busca de misericórdia, isso já foi
concedido. Você veio Me pedir perdão por ser uma resmungona, porque
esperava suas promessas e presentes até agora e eles ainda não chegaram.”

Eu: “Sim. Eu acho que isso é exatamente correto.”

Deus: “Você também está cansada e desgastada de tudo o que vê
acontecendo ao seu redor. Você está procurando por Mim para curá-la e
conceder a você os desejos do seu coração.”

Eu: “Bem, sim.”

Deus: “Você fica preocupada quando os dias passam que parecem bons dias
bíblicos, todos baseados em eventos, sinais e maravilhas.”

Eu: “Sim, eu fico.”
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Deus: “Você então pensa 'talvez Deus tenha me esquecido', 'talvez Deus
esteja com raiva de mim', 'e se eu pecasse', 'e se eu estiver ilusório' e 'o
inimigo me enganou'?”

Eu: Eu sorri e ri. “Sim, isso é exatamente correto. Eu acho isso quando...”

Deus: “… quando as coisas não acontecem como você esperava? Erin, Eu
tenho te dado muito. Você não acredita que Eu esperaria muito de você? Se
você deseja ser Meus obreiros, como sacerdotes, então o que Eu exigiria? Eu
exigiria que você fosse separada, mesmo que isso signifique muitos
quilômetros de onde você começou.

“Agora, vamos falar sobre esses sonhos que lhe enviei recentemente.
Estes são daqueles que te amaldiçoaram. Quando eles vierem diante de Mim
na Minha Corte da Misericórdia, revelarei adequadamente o que eles fizeram
aos Meus Eleitos com os lábios. Por suas línguas, eles enviaram correntes
para prendê-la e fraqueza ao seu corpo para torná-la ineficaz.

“Os sonhos que você teve revelam que você e sua família têm sido
objeto de maldições há muitos anos por aqueles que afirmam ser Meus filhos
e até 'Chefe Repreensores dos Ungidos dos Meus Eleitos'. Bem, quando eles
virem e entenderem que seus sacrifícios para Mim foram arrogantes e suas
fotos de seus ministérios foram feitos para fazer aqueles de vocês que
chamei parecerem aqueles que não merecem, bem, como eles serão quando
Eu colocar uma túnica e um cocar em você para mostrar que Eu tenho te
chamado.

“As marcas daqueles a quem chamei causarão muitos a ira. No
entanto, remodelei Minha corte aqui, expandindo Minhas estacas de barraca,
como está escrito, para se preparar para aqueles que dirão 'mas Senhor, eu
não fiz isso ou aquilo em Seu Nome, mas você escolhe um pecador que...'
calarão suas palavras até que vejam suas próprias desigualdades e se
arrependam ou não o façam e então direi 'vai... Eu não te conheço'.

“Eu sei que você não entende completamente por que passou tantos
anos em meio à calamidade. No entanto, havia muitas razões. Eles não
foram apenas para o seu benefício, mas para o benefício de outros, e tudo
para a Minha Glória. Então, Erin, Eu escolhi o pardal errado aqui?”

Eu: “Oh não, Pai. Eu sinto muitíssimo. Por favor, perdoe-me.”

Deus: Rindo.

“Erin, Eu faria essa coisa tão facil que é remover Meu favor de você?
Não, Eu faria isso. Eu tenho feito uma aliança duradoura com você. Eu tenho
feito promessas e estas serão cumpridas e você verá. Você também não
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verá isso de uma colina distante. Farei isso porque você Me ama e Me
procurou, mesmo quando outros questionaram o que você estava fazendo.”

Eu: “Sim, mas eles também questionaram minha sanidade.”

Deus: “Então, Erin, seu bolo está terminado. O seu trabalho foi concluído
para Minha satisfação. Você está pronta para o que vem a seguir?”

Eu: “Ah, sim! Você está falando sobre a cobertura? Sim, a cobertura. Eu
amo glacê!”

Deus: Rindo.

"Eu sei que você ama. Agora, vamos concluir um bom trabalho.
Podemos, então, desfrutar de tudo isso juntos.”

Eu: “É melhor você fazer desse bolo um grande!”

Deus: Ainda rindo. "Feito!"

Nesse momento, senti a mão de Uriel no meu ombro. Eu levantei.

Deus: “Oh Erin, você verá problemas sobre as nações. Este é um sinal dos
tempos, conforme escrito por Meus Profetas. Essas coisas estão chegando
por causa das nações se afastando de Mim e indo por demônios, servindo a
outros deuses. Estes são os deuses que não salvam.”

Eu: “Pai, por favor proteja o Seu povo.”

Deus: “Eu estou com eles, então não se preocupe. No entanto, muita coisa
mudará em breve e uma grande onda silenciará temporariamente o inimigo
e dará ao que não tem esperança, uma força renovada. Tudo será do jeito
que Eu tenho prometido.

Erin, você vai jantar perante os seus inimigos. Seus lábios
amaldiçoados serão selados e eles assistirão quando Eu levantar o meu
povo. Agora, alegre-se, pois EU SOU QUEM DIGO QUE EU SOU e Eu te amo.”

Uriel me levou até a porta.

Eu: “Eu te amo, pai. Ah, sim... eu também gosto de glacê grosso!”

Deus: Ouvi risadas como um trovão ecoar no chão.

“Bem, então, você terá uma cobertura espessa! O melhor curativo no
topo e as camadas intermediárias, tudo adequado para uma filha do Rei.

Depois que acenei de felicidade para Deus no trono, Uriel me trouxe
para fora da porta de Deus.

Uriel: “Espero que Ele tenha respondido às suas perguntas.” Ele respondeu

Eu: “Sim, obrigado.”
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Uriel: “Agora, lembre-se de viver. Não coloque nada em espera para o qual
você é chamada. Ele está com você e enviou anjos a seu respeito. Ele está
satisfeito com você, Erin, e está prestes a cumprir as Suas promessas para
você. Por favor, alegre-se. Você será homenageada na frente de seus
inimigos. Você irá jantar à Sua mesa como filha do Rei.

"Agora, vai haver queixas..." Ele balançou a cabeça e sorriu ao dizer
isso.

“...sempre há seu respeito. Ah, sim... você pode elogiar e agradecer,
pois as maldições de seus inimigos tem sido libertadas de você, seus filhos,
seu marido e seus filhos, assim como seus amigos e seus filhos.”

Eu: “Quando vamos saber disso?”

Uriel: “Já tem sido declarado por Deus. Ore, acredite e receba as ordens. As
correntes vão quebrar. Toda corrente vai quebrar. Enquanto alguns verão
isso imediatamente, outros serão mais lentos, principalmente porque as
correntes se tornaram parte delas e não conhecem outra maneira. Quando
um escravo é libertado, pode levar muito tempo para aceitar totalmente a
liberdade.

“Depois de conhecer apenas uma maneira, pode ser necessário se
adaptar a uma nova maneira. Agora, mesmo que você experimente algum
comportamento semelhante ao faraó enquanto o inimigo o persegue, não se
preocupe, pois Deus está lá. Ele separará os mares e você passará por terra
firme.”

Eu: “Uriel, eu tive um sonho sobre o oceano na maré extremamente baixa.
Saí e peguei uma tonelada de tesouros do mar, como pedras bonitas, jóias e
conchas do mar. Eles eram preciosos, como ouro e prata. As cores eram
incríveis. Eu tive dificuldade em focar nos detalhes, porque meus olhos
estavam embaçados por algum motivo.”

Uriel: “Bem, você teve Deus para esclarecer sua visão hoje. Não há
problema em fazer perguntas a Deus, mas nunca questione o Seu caminho,
pois Ele é soberano e os Seus caminhos são mais elevados.

“Tudo o que Ele faz é perfeito. Ele faz tudo porque ama você e todos
os Seus filhos. Ele faz as coisas do Seu jeito, para que nenhum de vocês se
perca, entende?

“Agora, o Céu tem se alegrado e os santos vão diante de Seu Trono dia
e noite para o que vem a seguir.”

Ele sorriu. “Eu devo ir agora, Erin.”
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Orem pelas nações que estão queimando. Orem pelas nações que
estão inquietas. Ore para que os perdidos sejam encontrados.

Seja alegre, pardal!

Uriel sorriu enquanto subia no cavalo. Ele se virou e desapareceu
rapidamente.

O sonho acabou.
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