
http://sparrowcloud9.com/heaven-dreams-interpretations/the-tribulation/excerpt-from-dreams-questions-answere
d/full-dreams/dream-379/

379 - Uriel, Deus e o Impeachment

Recebidos quinta-feira, 16 de janeiro de 2020

Comunhão

Querido pai,

precisamos da sua ajuda. Por favor, envie-nos esperança. Nossa
família e nossa família Ninho precisam de uma carona de você. Muitos de
nós estão parados e não têm portas abertas. Não temos emoção real.

Quanto ao meu marido, continua sem oportunidades para ele.
Precisamos que ele trabalhe em breve ou precisaremos de um milagre
financeiro de você.

Pai, tive sonhos incomuns nas últimas noites. Uma envolvia partes de
um jogo de xadrez, mas não me lembro dessa. Talvez você tenha feito isso
de propósito? Lembrei-me de alguns dos meus sonhos, mas eles eram tão
esquisitos.

Sub-sonho 1 - “Encontrar Velhos Amigos

ao Atravessar Uma Ponte”

Era noite e eu estava viajando sobre uma ponte. Era uma ponte
enorme, de tamanho semelhante à da Bay Area Bridge. Havia pedágios à
frente. Enquanto estava sentado, vi dois velhos amigos andando ao lado da
ponte. Embora não fizesse sentido para eles estarem aqui, eu ainda estava
animado em vê-los.

Depois de dizer olá com um abraço amigável, logo voltei ao meu
veículo para continuar atravessando a ponte. Eu então notei alguém mais
parado lá. Ele parecia um ator bonito que estrelou um filme de Nicholas
Sparks que assistimos recentemente. Ele era tão bonito que eu não tinha
certeza se era um anjo ou uma pessoa. Acordei quando estava prestes a
terminar de atravessar a ponte.

O sub-sonho 1 terminou.

Sub-sonho 2 - “Presentes de Aniversário

em um Resort de Golfe de Luxo”
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Eu estava hospedado com minha família em um hotel extremamente
luxuoso. Eu deveria encontrá-los no restaurante do hotel. O restaurante
estava situado sob o hotel em uma sala do porão. Todos os estandes eram
pequenos. A atmosfera era semelhante a uma taberna ou pousada inglesa,
exceto que o hotel era moderno. Pareceu uma mistura estranha para mim.

Anfitriã: “Bem-vindo, Erin! Nós estávamos esperando você. Por favor,
sente-se em qualquer mesa disponível.”

Embora ela dissesse que estavam me esperando, não havia mesas
vazias. Eu não pude deixar de rir, pois havia exatamente uma pessoa
sentada em cada uma das mesas. Eu também estava um pouco chateado no
hotel, pois o restaurante havia sido instruído a manter algumas dessas
mesas abertas especificamente para a minha festa de aniversário. Percebi
então que havia uma enorme caixa de presentes que tinha caído de lado.

Anfitriã: “Esta caixa de presentes é para você. Você pode apenas sentar no
chão e começar a abri-los. Se não, você estará aqui o dia todo. Nenhuma
dessas pessoas está pedindo. Eles vieram para garantir que você, sua família
e seus amigos não tivessem cadeiras nessas mesas.”

Eu: “O que você quer dizer?”

Anfitriã: Rindo. “Oh, deixa pra lá. Realmente não importa. Vá em frente e
comece a abrir seus presentes. Sente-se no chão e comece.”

Eu balancei minha cabeça e ri. Sentei no chão e comecei a abrir todos
esses presentes. Depois de um tempo, voltei para a anfitriã. Não parecia
certo abrir esses presentes sem a minha família por perto.

Eu: “Vou encontrar minha família no saguão do hotel. Como eu chego lá?”

Anfitriã: Apontando. “Vê aquelas caixas? Você precisa subir até o topo deles
e depois passar por essa pequena abertura.”

Olhei para cima e percebi que esse era um atalho perigoso. Decidi
voltar para onde comecei e saí pela parte de trás do resort. À minha frente
havia um campo de golfe inundado. Meu marido e filhos estavam jogando
perto do buraco nove e agora estavam no nono buraco. Fui até o
participante do curso.

Eu: “Com licença, mas eu poderia ir lá para cumprimentar minha família?”

Atendente: “Não. Você terá que começar pelo primeiro buraco e jogar o
mais rápido possível até pegá-los.”

Eu: “Isso é impossível. Eles já estão no nono buraco.”

O atendente não reconheceu o que eu disse. Em vez disso, ele
apontou para uma festa de seis que estava apenas começando. Eu assisti
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enquanto os jogadores batiam suas bolas diretamente no risco de água na
parte de trás do verde. Decidi que, em vez disso, colocaria minha bola em
águas rasas na frente do verde e depois ficaria no verde a partir daí.

Fico feliz por ter planejado dessa maneira, pois a água na parte de trás
do verde estava começando a ficar turbulenta. No entanto, onde eu bati
minha bola estava em águas muito rasas e calmas. A água era tão rasa que
mal cobria o fundo da minha bola. Fui até minha bola e a lasquei perto do
copo. Eu então bati na bola.

Atendente: “Foi uma jogada inteligente. Eu já vi o suficiente. Vá em frente
e pule para o nono buraco para encontrar sua família.”

O sub-sonho 2 terminou.

Pai, esses sonhos não parecem fazer muito sentido. Eu também tive
outros sonhos que me envolveram abrindo presentes. Estou tão confuso
agora. Enquanto me sinto totalmente conectado a você, também me sinto
um pouco separado de você às vezes. Eu não entendo isso e é difícil de
descrever. Senhor, o que está acontecendo comigo?

Jesus: “Erin, suba.”

Uriel estava na minha frente. Eu poderia dizer que ele tinha acabado
de sair da batalha. Ele estava com o cavalo. No entanto, o que tornou isso
incomum é que Uriel não desceu do cavalo. Em vez disso, ele permaneceu
montado no cavalo durante todo o tempo em que me deu essa mensagem.
Embora não tenha certeza, isso parecia sugerir a urgência do que está por
vir.

Uriel: “Erin, tenho uma mensagem de Deus para você! O inimigo, seu
inimigo, o inimigo do povo de Deus, cumpriu um contrato usando uma
bandeja de prata. Os contratos foram assinados por aqueles designados para
os propósitos do inimigo.”

Nota: Como Uriel falou de um 'prato de prata', eu acreditava que ele
estava se referindo aos Artigos de Impeachment assinados por Nancy Pelosi
e entregues ao Senado ontem na quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Ela
usou um monte de canetas diferentes para assinar os documentos
relacionados, em que cada uma dessas canetas estava em uma bandeja de
prata. Essas canetas foram então dadas a vários democratas como
presentes.

Uriel: “O inimigo usa instrumentos simbólicos de mentiras. Embora algumas
palavras sejam verdadeiras, sua base é uma base de inverdades. Esse
mesmo padrão foi usado contra o povo de Deus. Você está começando a ver
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a revelação dos iníquos durante esta era de ilegalidade. O que você está
testemunhando e experimentando são eventos que chocam aqueles que
entendem que essas coisas são contrárias a Deus e Sua Santidade.

“Erin, você está testemunhando a manifestação do mal. As notícias se
tornarão cada vez mais esquisitas, como se você estivesse testemunhando
uma mulher louca balançando em um candelabro. Você se sentiu inquieta
em seu Espírito, pois estes têm ocorrido tão rapidamente. Aqueles que são
atormentados e torturados pelo mal verão um aumento, mas apenas por um
período muito curto. O inimigo tem começado a perseguir os eleitos com
intensidade ainda maior.

“No entanto, quando o inimigo o fizer agora, você testemunhará
estranhos espasmos musculares e exibições externas de ações
descontroladas. Quase todas essas estranhas contrações e ações
descontroladas serão inexplicáveis. Agora, você está sendo informada disso
porque solicitou uma confirmação específica. Erin, quando você vê essas
estranhas contrações e ações descontroladas, sabe que isso foi feito para
sua confirmação.”

Eu: “Eu já tenho percebido isso. Parece acontecer toda vez que alguém mal
começa a falar. Como apenas um exemplo, vi isso na boca do Presidente da
Câmara ontem. No entanto, existem muitos outros exemplos também.”

Uriel: “Sim, mas isso vai acontecer com mais e mais frequência. Embora
isso a ajude a identificar seus inimigos, você não deve enfrentá-los até que
seja instruído por Deus a tomar uma posição. Você deve sempre lembrar
que Deus é o Autor da Verdade e sabe melhor. Seus caminhos são mais
elevados em todas as coisas. Há verdade em Sua Palavra. Há também
sabedoria, conhecimento e uma chave para desbloquear a profecia.

“Erin, você logo receberá esta chave. No entanto, essa chave não será
apenas para você. Essa chave também será dada a todos aqueles que Ele
tem chamado. Isso se encaixa no sonho do jogo de xadrez que você teve
problemas para lembrar.

Sub-sonho 3 - “Peças do Tabuleiro de Xadrez de Ouro”

Você viu pela primeira vez um Tabuleiro de Xadrez feito de barro preto
e branco. Havia apenas um lado com peças de xadrez e todas elas eram
feitas de ferro. Embora parecesse que o mal não tinha oponentes, não era
assim. As peças de ouro chegaram. Um lado do tabuleiro de xadrez tinha
peças de xadrez em ferro, enquanto o outro lado agora possuía peças de
xadrez em ouro.
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Embora o ferro seja normalmente mais forte que o ouro e possa
esmagá-lo, as peças de ouro foram fortalecidas sobrenaturalmente para
serem muito mais fortes que as peças de ferro. Enquanto assistia ao jogo,
percebeu que as peças de ouro nunca estavam sujeitas às peças de ferro.
Você também notou que as peças de ouro nunca sucumbiam às peças de
ferro. Mesmo quando o tabuleiro de xadrez de argila parecia estar rachando,
o ferro ainda não conseguia ultrapassar o ouro.

O Sub-sonho 3 terminou.

Uriel: “Erin, todas as peças de ouro pertencem a Deus. Cada um tem seu
próprio propósito. São santos e passaram pelo fogo refinado. Nunca houve
nada parecido com eles no passado e nem haverá algo parecido com eles
novamente no futuro.

“Aqueles que Deus chamou para este tempo são representados por
essas peças de ouro. Eles foram chamados e agora estão prontos para
servi-Lo em maior capacidade.

“Agora, Erin, lembre-se de que retrospectiva é 20/20. Pare de reviver
seus erros. O inimigo gosta de mantê-la em seu campo afundando em suas
falhas.

“No entanto, você recebeu novos campos e suas falhas ficaram para
trás. Quando as promessas de Deus são cumpridas, você não deve olhar
para trás. Não olhe para trás, mesmo quando o inimigo disser 'Ei, não é
Erin? Espera, ela não...?

“O inimigo acusa você para derrubá-la. Permaneça em Deus. Olhe para
o céu e cruze apenas Sua ponte, entendeu? Agora, anime-se.

“Embora esteja sempre mais escuro antes do amanhecer, isso é
especialmente agora, pois você tem despertado para muitos deles. No
entanto, Deus está dentro de você. Você não cairá. Deus a ajudará ao
amanhecer (Salmos 46).

“Os sinais ao seu redor são os que você estava esperando. Eu devo ir
agora, pois há uma batalha épica. Lembre-se de que Deus está com você e
que Ele não permitirá que você caia. Deus a ajudará ao amanhecer.”

Ele virou as rédeas para o cavalo e se foi em um instante.

O sonho acabou.
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