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195 - Deus, América e Israel

Recebido no domingo, 20 de março de 2016

(anteriormente conhecido como Última Hora 5)

Comunhão - Primeira parte no sábado, 19 de março de 2016.

Querido Pai,

Obrigado por outro dia. Obrigado por meus filhos. Obrigado por meus
amigos e familiares, nossos maiores apoiadores. Pai, estou abatido e
desanimado. Você trouxe a mim e a meus filhos em segurança para casa,
mas notei algo diferente. Sou ainda mais odiado do que antes, sem mérito e
além da razão. Eu experimentei o verdadeiro ódio. Eu sempre encontrei
“inimigos” de mim sem motivo, mas parece que a atmosfera ao nosso redor
mudou e quero dizer em todos os lugares.

Esta semana, nossas comunicações caíram. Ambas as minhas fontes
não estão funcionando e nem o nosso telefone fixo. Estamos esperando e
orando por uma cura divina em nossa capacidade de nos comunicarmos com
o mundo. Mais importante, todos nós antecipamos nossa cura em breve.
Ainda mais, todos nós sofremos de depressão situacional.

Sinto-me exausta e esgotada. Eu sei que isso é do inimigo. À noite,
meus sonhos são turbulentos. Certamente, estamos na última hora porque
muito está sendo revelado no natural que se alinha com as Escrituras, agora
mais do que nunca. Mal consigo assistir ao noticiário, pois não tenho certeza
sobre a verdade do que está sendo contado. Sinto em meu coração que
muitas coisas que valem a pena não estão sendo contadas.

Tive um sonho com essa máquina enorme com grandes dentes fora de
controle, lavrando o solo, como um enorme equipamento agrícola. Já vi isso
antes em meus sonhos. Era assustador, mas, em meu sonho, eu estava
protegida e apenas observada.

Tive um sonho com uma peneira enorme. Ele foi lançado sobre a terra
da América. Era como uma peneira de farinha, como um filtro que só
permitia certas coisas. Em vez de farinha, vi palavras. Controlar o
mecanismo era uma série de demônios. Os demônios estavam filtrando a
verdade, permitindo apenas que certas coisas fossem espalhadas nas ondas
de ar.
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Este grupo de demônios parecia aranhas. Eles tinham várias pernas e
trabalharam com os demônios sombrios da web ou internet, a nova teia de
engano do inimigo sobre o mundo, o governante sem terra. Eu vi poderosos
Anjos de Deus esperando pelos comandos de Deus e sendo impedidos,
apenas autorizados a parar o que Deus não está permitindo.

Há uma guerra acima de nós que continua. Eu vi esses
demônios-aranha sobre satélites e segurando eles. Muitos deles eram como
guerreiros, mas também forças de navegação. Quando vi um entrar em uma
área que Deus não concedeu permissão, vi um anjo poderoso cortá-lo e um
novo demônio tomar o seu lugar.

Os anjos de Deus foram designados como guardas dessas entidades
malignas. No entanto, eles pareciam estar prontos ao comando de Deus para
destruir toda a teia.

Então eu vi uma terra distante, muito longe. Todo esse mal estava
sendo controlado por esses dez príncipes. Eu os vi intensificando suas
estratégias contra a terra de Deus, o povo e os anjos. Eles estavam
chateados com duas coisas: o touro incontrolável vermelho e Israel. Eu
nunca tinha visto tanta raiva e ódio contra Deus.

Então eu vi tempestades. Eu vi quatro anjos nos quatro cantos dos
EUA continuarem a socar a Terra, comandando ferramentas enormes, como
martelos, pregos e correntes. Eu os vi trabalhar em sucessão e em harmonia
com o touro vermelho. Em todos os lugares que Deus enviou o touro, as
enormes tempestades estariam no calcanhar, bem sobre ele ou mesmo um
pouco antes de ele chegar a uma área.

O poder desses anjos era imenso. Se esses anjos recebessem
permissão de Deus para liberar todo o poder sobre a terra, a América não
sobreviveria. Os demônios temiam os anjos e o touro. Os príncipes também.
Eu vi lotes sendo lançados em uma série de ataques à terra. Cada príncipe
controlava um principado. Uma notícia filtrada controlada; um controlava a
direita e outro controlava a esquerda.

Um criou um muro ao redor do líder da terra. Isso permitiu que o líder
fizesse acordos de bastidores e continuasse sem ser afetado por toda a
comoção causada por outros. Este líder parecia divertido enquanto eu via
grandes mudanças sendo feitas, mas suas ações representavam muito pouca
preocupação.

Este homem foi rotulado de 'Pacificador', mas eu não vi paz aqui. Os
pés sobre os quais ele caminhava, seus pés, eram como blocos de bronze.
Em seus pés de blocos, vi bebês recém-nascidos, mal conseguindo se
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segurar enquanto caminhava. Eu não entendia o que estava testemunhando
em minha visão. Enquanto ele caminhava, as pernas de sua calça estavam
se transformando em algo como escamas de bronze polido. Este 'Pacificador'
parecia estar mudando, embora fosse apenas visível no reino invisível.

Então eu vi dois príncipes ordenados a rasgar a terra ao meio. Eu vi
dois anjos de Deus lutando contra eles. Eles estavam conectando algo como
um guincho a uma máquina.

Desenho das forças do mal dividindo a terra

Um guincho estava a leste do rio que divide os EUA, o Mississippi e
outro a oeste. Os demônios estavam tentando enrolar e criar barreiras como
pergaminhos para parar o touro.

Então eu vi anjos descerem sobre esses demônios semelhantes a
escorpiões e os abaterem. O touro conseguiu cruzar a linha divisória, mas o
rio se espalhou. A terra permaneceu junta. Houve agitação na terra quando
outro príncipe incitou o povo, distraindo-os e permitindo um fluxo constante
de algo como um inseto voador. Também vi um riacho de formigas. Isso
parecia deixar as pessoas muito doentes.

Então eu vi Israel clamar por ajuda quando ataques comandados por
um grupo de príncipes começaram a se infiltrar nas paredes que cercavam a
terra de Deus. Eu vi o inimigo cercar Israel e então um ataque severo. Saiu
do nada. Eu não sabia se estava vendo neve ou papel, mas algo cobria o
chão. Eu vi um frio intenso e nenhum alívio.
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Ninguém estava lá e disponível para ajudar. Eu vi o peneirador se
movendo sobre Israel e não havia nada sendo relatado. Eu vi lamentos nas
ruas de Jerusalém. Eu vi uma área com sangue como um rio. Eu não estava
claro pelo que estava vendo, se era sangue real ou encenado, para fazer as
coisas parecerem como se Israel tivesse caído.

Eu vi relatórios ruins e mentiras sobre o que aconteceu. Eu não estava
certo sobre a natureza do ataque. Parecia surreal e em câmera lenta.
Pessoas fugiram.

Eu: “Pai, por favor, ajude-me a entender o que o Senhor me mostrou, pois
acredito que estamos chegando neste momento. Meu coração está
perturbado.”

Interrompido - fim da escrita de hoje. No dia seguinte, comunguei e
continuei...

Querido Pai,

Obrigado por um lindo dia de sol. Há um novo manto de neve no chão
e os sons dos pássaros, além dos corvos, são finalmente ouvidos do lado de
fora da minha janela. Eu amo o outono e a primavera. Eu amo o inverno
também. O verão traz a promessa de calor e insetos, então nunca fui um
grande fã.

Quando eu era criança, parecia que o verão era frustrante. Meus pais
trabalhavam e estávamos entediados. O tédio geralmente causava
problemas. Quando eu jogava golfe, vivia para o verão. Eu adorei, mas
ainda joguei melhor na primavera e no outono.

Obrigado, Pai, por temporadas. Obrigado pelo seu calendário em geral.
É uma constante, assim como o tempo todos os dias. Eu planejo coisas e
executo planos; então eles se tornam uma memória. O tempo está
passando, mas lentamente quando se trata de esperar por Você, Pai.

Muitos de nós estão sob ataque, além do que parece razoável. No meu
sonho de ontem à noite, fui atacado por várias pessoas. Eles começaram me
separando de uma multidão e de minha família. Eles agiram como se
tivessem meus melhores interesses, então eu percebi rapidamente que isso
era uma armadilha.

Havia uma pessoa que reconheci que havia morrido anos atrás. Fiquei
preocupado quando eles atiraram mentiras acusadoras contra mim. Então eu
vi meus filhos sob o arco da área. Eu disse a eles para não entrarem. Só
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então, um anjo os segurou e os protegeu de entrar na sala. Então eu vi
anjos ao meu redor.

Anjo: “Erin, fique contra eles e use suas armas quando necessário.”

Um demônio começou a ser revelado e não era mais o humano que eu
tinha visto antes. Então, uma entidade com tentáculos se revelou. De
repente, eu me opus, embora estivesse apavorado. Uma espada apareceu na
minha mão. Não era uma espada física, mas translúcida e maciça. Eu falei
em minhas línguas celestiais com gritos enquanto a espada penetrava neste
demônio com tentáculos. Observei como a cada golpe de minha espada a
entidade se tornava mais fraca. Eventualmente, ele estava morto e
desapareceu.

As outras pessoas rapidamente se dispersaram e foram embora, mas
um demônio permaneceu. Zombou de mim e assumiu a forma de um de
meus inimigos. Eu vi em seu rosto uma corrente de prata com três fios
trançados de ganchos em cada canto de sua boca, mas estendendo-se por
seu lábio superior. Este tinha ganchos, tatuagens e piercings nas pálpebras,
bochechas e sobrancelhas.

Ele falava muito alto. Então, agitei a espada e ordenei-lhe que fugisse
em Nome de Jesus. Ele ria e zombava enquanto caminhava como se não
tivesse o controle dos pés. Os anjos entraram e meus filhos também. Era tão
real e assustador ao mesmo tempo.

Pai, qual foi o significado disso? Eu sei que você nos deu presentes.
Alguns de nós têm dons que nunca foram ativados. Se o Senhor deseja que
comecemos o treinamento ou nos permita o uso deles, então, por favor, Pai,
mostre-nos como fazê-lo. Eu só sei que, naquele sonho, as palavras
sobrenaturais faladas através de mim de Você cortam como espadas para
desviar meus inimigos, então, por favor, me mostre como usá-las.

Pai, por favor, continue protegendo meus filhos em tudo o que fizerem.
Minha filha recebeu um convite para frequentar uma pequena igreja. Quando
questionei a mãe de amigos que a convidaram para perguntar sobre a
igreja, descobri que eles não acreditam em milagres, curas, línguas e
profecias.

Também descobri que ela acredita que as mulheres não devem ser
líderes sobre os homens. Sobre isso, concordo que as mulheres não devem
ser cabeças sobre os homens. No entanto, Deus usará mulheres quando não
houver homens dispostos a dar um passo à frente. Ouvi sons de críquete na
linha do celular.
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Continuei a dizer que Jesus dá dons espirituais às mulheres também.
Percebi que a estava ofendendo. Já senti que minha filha não deveria
frequentar uma igreja que acreditasse que milagres vindos de Ti, Pai, não
acontecem hoje. As sementes da dúvida afogariam o coração crente de
minha filha e arruinariam Seu bom trabalho.

Pai, eu oro por aqueles que duvidam. Você se preocupa conosco da
mesma forma que se preocupou durante os tempos de Pentecostes, cerca de
dois mil anos atrás. Se Deus, Você está em nós por meio do Espírito Santo,
nosso conselheiro e instrutor no caminho, então como não podemos
acreditar em milagres? Pai, eu vi Seus milagres, vivi Seus milagres,
experimentei o doce mel de Seu incrível poder e força e creio. Eu acredito!

Você é Deus e eu não. Mesmo que Jesus não ande conosco
fisicamente em carne hoje aqui, Ele ainda está aqui; bem aqui. Este é o
primeiro milagre. Aqueles que não acreditam, então, receberão a soma
disso; sem fé, sem recompensa. Aqueles que crêem terão fé e, porque Você
nos recompensa de acordo com nossa fé em Você e nossa crença no
Evangelho completo, Sua recompensa também estará com Você quando
Você vier para nós.

Você vai pagar nossos inimigos pelo que eles fizeram a nós. A justiça é
de Deus e Você nos pagará de volta o que o inimigo roubou de nós; nossa
fé, nossa esperança e nossas vidas originalmente destinadas a nós por Deus,
dando-nos assim o presente da vida eterna no céu. Eu me apego a essas
promessas, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta implacavelmente
destruir nossa esperança, fé e amor em você.

Eu oro, Pai, eu fiz sentido. Eu digo o que você coloca em meu coração.
Sinto-me mal por aqueles que não se importam em conhecê-lo plenamente.
Eles estão perdendo! Você é tão incrível!

Pai, eu tive outro sonho depois do de ontem com referência a esta
visão do touro vermelho, Israel e a divisão da América por esses príncipes
do mal. Tive um sonho que estava em uma grande colina com vista para
este enorme vale. Era uma bela paisagem. Era inverno. Decidi ir para casa a
pé porque o dia parecia quente e lindo. Comecei a andar e percebi que havia
cinco centímetros de gelo cobrindo toda a superfície da colina. Um anjo
apareceu.

Anjo: “Erin, Deus a colocou nesta ladeira escorregadia para os Seus
propósitos. Você não pode ir a lugar nenhum sozinha por sua própria força e
habilidades. Por favor, fique como os anjos foram ordenados a ficar com você
e protegê-la em todos os seus caminhos."
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Eu olhei para baixo e estava usando sapatinhos rasos, como
sapatilhas, porque faziam barulho quando eu andava. Eu estava rindo e o
anjo sorriu enquanto tentava pisar no gelo escorregadio.

Eu: “Bem, Deus me tem aqui. Eu seria muito tola se me afastasse de Seus
cuidados. Esses sapatos não são bons para correr. Ele me ouviria aonde quer
que eu fosse.” Eu estava rindo da sabedoria infinita de Deus, do amor e do
humor inflexíveis. O anjo estava rindo baixinho da minha resolução. “Então
ficarei sob os cuidados de Deus nesta ladeira escorregadia.”

Jesus: “Erin, sobe.”

Estou imediatamente no lindo jardim das fontes. Eu vejo Uriel acenar
para mim e acenar para eu beber das belas fontes. Estou com um vestido de
linho branco, que é macio como o melhor algodão e não fica molhado.

Eu corro por um túnel de água e paro no meio dele para colocar
minhas mãos em concha na água. O túnel é o verde azulado mais brilhante
que já vi. Foi iluminado por baixo do solo. Peguei vários punhados de água e
joguei em cima de mim.

Eu: “Obrigado, Pai, por esta água refrescante deste túnel incrível.” Tirou
meu fôlego. Só então, eu olhei e vi Uriel parado na abertura do túnel. Ele
sorriu e abanou a sua cabeça. "Bem, você disse para beber." Eu estava
rindo.

Uriel: “Sim, mas pensei que você planejava ficar lá. Venha, Deus pede a sua
presença.” Ele estendeu a mão. "Por que tão urgente agora, Erin?"

Eu: “Tenho tantas perguntas.”

Uriel: “Ele vai responder. Venha."

Instantaneamente, estávamos à porta de Deus. A porta estava aberta.
Uriel colocou pomada em meus olhos para que eu pudesse ver. Ele então me
acompanhou até Suas Cortes. Eu podia ver claramente ao redor da enorme
área, mas estava mais fascinada com o Mar de Vidro de safira e Deus no
Trono. Eu ainda não conseguia vê-Lo; nem mesmo perto.

Eu podia ver o enorme altar com os espíritos sétuplos de Deus, mas
não conseguia ver os serafins e querubins ao redor do trono, nem os
anciãos. Talvez este fosse um local diferente de Deus no trono? Eu podia
ouvir os anjos cantando “Santo, Santo, Santo”. Cada vez que estive aqui, me
alegrei com este coro de anjos incrivelmente perfeitos, como nada na Terra
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em qualquer lugar. Nenhum humano poderia cantar como esses anjos de
Deus.

Meus joelhos dobraram quando cheguei um pouco mais perto do que
antes, mas ainda tão longe. As pedras translúcidas safira mostradas em
reflexos semelhantes a prisma, como Aurora Borealis, uma exibição gigante
da Aurora Boreal sobre o Trono. Eu coloquei meu rosto na pedra.

Eu: “Oh, Pai, por favor, perdoe-me se às vezes fico sobrecarregada com
tudo isso. Bem, o tempo todo, toda vez que estou aqui, fico maravilhada
com o Seu poder, Sua glória e Sua presença. Você é tão incrível. Algum dia
eu oro para andar perto de Você ou ver Seu rosto. Você é maravilhoso."

Fiquei algum tempo lá. Agradeci novamente por tudo o que temos.
Agradeci por enviar Jesus. Agradeci a Ele por comandar os anjos a nosso
respeito para nos guiar em nossos caminhos e proteger nossas caminhadas.
Agradeci a Ele por estabelecer reis e removê-los. Agradeci a Ele pelo povo
judeu e por Israel e implorei que logo reconhecessem Jesus como seu
Messias.

Orei por sua proteção contra os próximos ataques de seus inimigos.
Então, agradeci a Ele por meus amigos e pela cura de tantas pessoas feridas
que O amam. Em seguida, orei e, à medida que pessoas diferentes vinham à
minha memória, orava por sua cura. Orei por meus inimigos que me odeiam
para que conhecessem a Deus. Eu orei pela América. Então eu escutei o coro
celestial e esperei.

Deus: “Erin, peça-Me a sua cura e a de seus filhos”.

Eu tinha esquecido, então orei.

Eu: “Sinto muito, Pai, pensei que já sabias”.

Deus: “Qual é o propósito da oração? Por que você ora?”

Eu: “É a hora em que abandono as outras coisas e presto atenção em Ti. Eu
que agradeço. Amo admirá-lo como uma filha admira seu pai. Eu reconheço
o quão especial Você é, Seu poder e ainda assim Você nos ama. Eu gosto de
estar perto de Você e clamar por Você garante que Você me ouve como eu
sei que Você pode me ouvir.

“Venho às vezes para fazer pedidos. Melhor apenas pedir do que nunca
perguntar. Você sempre me avisa quando tenho um pensamento errado ou
um pedido vão. Gosto de pensar em Você como uma cobertura segura para
mim e meus filhos. Eu oro pelos outros também.”

Eu ouvi um som estrondoso quando o chão trovejou. Eu poderia dizer
que ele estava encantado e parecia sorrir para mim.
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Deus: “Essa foi uma boa resposta. Você ora enquanto se coloca de lado para
'prestar atenção em Mim'.

“No entanto, como Deus, tenho que enviar calamidades para chamar a
atenção daqueles que não Me reconhecem. Eu chamo. Eu envio granizo,
chuva, vento e neve. Enviei um raio para atingir duas torres altas na esteira
do problema; um na cidade do 'Pacificador' e o outro, a Torre da Liberdade.

“Em vez disso, esses são fenômenos rotulados, um resultado de algo
diferente de Mim. Quem criou este mundo e tudo nele? Quem muda os
tempos e as estações? Quem remove reis e estabelece reis? Quem dá
sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos?

“Sou Eu quem revela as coisas profundas e ocultas. Sou Eu que sei o
que está nas trevas. Daniel 2:21-22 explica. A luz mora em Mim. Eu
exponho aquilo que habita nas sombras. Eu determino a duração dos dias de
um homem e conheço até os fios de cabelo de sua cabeça. No entanto,
quem se voltará para mim?"

Eu: Eu estava tendo dificuldade para falar. “Pai, tenho estado angustiada por
Ti. Eu odeio quando as pessoas te amaldiçoam. Eu vi o que está vindo em
meus sonhos e visões e estou com medo por esta terra. O que seus filhos
podem fazer melhor? Podemos fazer mais? Dê-nos força. Envie-nos para
fazer mais. Se eu pudesse, eu...”

Deus: “Erin, se eles não me reconhecerem, então o seu testemunho não os
voltaria para mim. Vou criar uma série de eventos. Alguns serão
devastadores, outros milagrosos. Da mesma forma que Meu Filho foi
removido, será assim novamente.”

Eu: “Pai, você quer dizer como o Pentecostes? Você vai nos usar para
testemunhar antes de vermos Jesus vindo nas nuvens?”

Deus: “Você é sábia e espera grandes coisas de Mim. Isso Me alegra. Sim,
farei algo em seus dias em que você não acreditaria, mesmo que lhe
dissessem.

“Agora, só porque você não viu o milagre de que mais precisa, isso
não significa que Eu disse, 'Não'. É bom vir a Mim com seus pedidos, não
importa o valor, grande ou pequeno. Eu Me importo com o que diz respeito a
você. Portanto, traga-Me suas orações e petições. Agora, você entende seus
sonhos?”

Eu: “Não, Pai, a especulação é como a probabilidade, que também pode ser
como a previsão. É divertido adivinhar, mas você é o autor da sua história e
este é o seu programa.”

9



Deus: “Primeiro, a ladeira escorregadia e você está usando sapatos
barulhentos. Conforme o anjo falou em Meu nome, você se encontrará em
um mundo instável, no qual será impopular. Onde seus pés pisam, o ruído
segue. Portanto, fique de pé e confie em mim. Vou comandar anjos sobre
você.

“Você já viu isso antes; Jesus, Erin, Jesus. Ele estava em uma ladeira
escorregadia; onde Seus pés pisaram, o ruído foi criado. Eu o enviei ao
mundo em carne.

“Meus filhos vão andar como Ele andou, realizar grandes maravilhas e
dar grande testemunho do Reino dos Céus em nome de Meu Filho, mas
vocês terão as mesmas consequências.

“Muitos estão de pé agora e estão sendo perseguidos. Agora você
saberá quando enviei um líder ou outro pela forma como o mundo reage.
Todos estão contra você ou apenas alguns grupos? No caso de Jesus e dos
discípulos, todos, especialmente em relação a Jesus, pois nem mesmo Seus
amigos estavam lá em sua hora mais negra.

“O tempo de confusão está sobre a terra. As pessoas têm ódio sem
fundamento. Existe raiva, portanto, um grande medo está na raiz. O inimigo
e aqueles que cumprem suas ordens estão com medo, então eles estão com
raiva. Eles agora sabem a hora tardia em que se encontram, por isso vão
destruir tudo o que é bom.”

Eu: “Estou com medo, Pai. O que vai acontecer conosco?"

Deus: “Você não será destruída. Ordenei aos anjos que os guardassem em
todos os seus caminhos. Aqueles a quem Eu amo e Eu sou amado, também
protegerei. Seu luto se transformará em alegria e você não temerá o que
vem sobre a terra.

“Você está marcada e odiada porque é uma cidadã, aqui, Comigo. Não
há necessidade de se preocupar, pois Eu estou prestes a fazer uma coisa
nova e surpreendente, mas está certo na Palavra. Há um texto que estava
dormindo e agora vai acordar.”

Eu: “Não entendo totalmente. Teremos problemas antes que Jesus volte.
Como vamos ativar anjos em nosso nome?”

Deus: “Eu vou te curar. Você não precisa se preocupar ou emprestar sua
causa à depreciação. Você não vai acreditar no que estou prestes a fazer,
Erin. Você vai ver."

Eu senti o anjo me colocar de pé.

Eu: “Obrigado, Pai. Eu amo Você."
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Deus: “Eu te amo. Eu estou com você”.

Eu estava chorando.

Uriel me trouxe para fora da porta. Eu estava tremendo.

Uriel: “Erin, você está preocupada. Não esteja. Você não experimentará as
coisas da mesma forma que os discípulos de Jesus. Isso está reservada
para um grupo que Deus designou mais tarde. Você se alegrará com o que
Deus fará por você e pelos outros que Ele tem chamado. Agora, tudo o que
Deus faz tem uma raiz nisso.

“Você entende os padrões. Você vê Suas exibições. Ele é amaldiçoado,
mas temido, mas também ignorado. Muitos selecionam apenas certas
doutrinas e aderem a ela. Lembre-se de estudar no todo, não em parte.

“O que você não pode ver é o medo ocorrendo no invisível conforme o
tempo se aproxima. Você viu algo disso em seus sonhos e visões. No
entanto, nem sempre é o que você espera.

“Você cresceu aprendendo a confiar no que ouve vindo da mídia
popular. Seja cautelosa agora. Existe um filtro. Você está vendo apenas uma
parte do que ocorre. Quando você estiver preocupada e precisar de clareza,
ore. Deus lhe dará sabedoria, mas você deve solicitá-la.

“Agora você deve discernir a diferença entre os enviados do inimigo e
os designados por Deus. Você será enganada se permanecer no que é bom e
confortável.”

Eu: “Uriel, eu vi algo vindo de perto da Letônia para a cidade de Nova York e
vi algo vindo de perto da Bolívia para Los Angeles. Eu também vi um preço
na cabeça de Trump para removê-lo, como um assassinato antes do tempo
de sua escolha. No entanto, não tenho certeza do que vi.”

Uriel: “Espere em Deus. Essas visões são enviadas por Ele. Há tanta coisa
acontecendo e a estação está madura para uma tempestade perfeita e até
mesmo tempestades. A terra está sendo martelada?”

Eu: “Sim."

Uriel: “Está seguindo o touro ou está bem em cima dele?”

Eu: “Acho que sim.”

Uriel: “Os planos do inimigo estão sendo frustrados pelas exibições de
Deus? Existe medo?"

Eu: “Raiva”.

Uriel: “Então existe o medo. Aqueles com sabedoria reconhecerão quem é
Deus. Aqueles que têm opiniões às vezes não têm direção. Você deve
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descartar isso. Tudo o que Deus planeja cumprirá os profetas, aquilo que
está escrito.

“Agora, Deus em breve trará a você um grande presente do Seu amor.
Você será alvo de maldições, mas muitos verão Deus nisso e ficarão
maravilhados. Outros também receberão grandes presentes do favor de
Deus.

“É sempre mais escuro antes do amanhecer, Erin, então não se
desanime. A morte não parou o Senhor. Não tinha poder sobre ele. Aqueles
que tramam o mal acabarão caindo em seus próprios esquemas e serão
expostos. A escuridão gostaria de extinguir a luz, como a chama de uma
vela, mas, na verdade, a chama expõe a escuridão.

“Você começará a ver uma divisão clara. Você é amada, Erin. Continue
em seu curso. Espere em Deus quando estiver insegura. Ele enviará ajuda
de Seu santuário.

“Ore por Israel, pois ele se perderá nas notícias à medida que as
Américas ocuparem o centro do palco. O problema recai sobre Israel e até
mesmo dentro dela.

“O problema virá do norte, originário da Líbia. Um gesto inocente se
tornará horrível. Israel é a terra abençoada e um exemplo do que ocorre
quando aqueles que a amaldiçoam têm permissão para habitar em suas
cidadelas.

“Ainda assim, ninguém dá ouvidos ao aviso. Mesmo os EUA não vêem
seu exemplo. Nem todo mundo que diz ser amigo ou vem em nome da paz é
verdadeiro.

“Isso é o suficiente por hoje. Oh, em dois dias, você terá um sonho.
Escreva isso. Embora você hesite, Deus enviará e solicitará a sua presença
com antecedência logo em seguida, entendeu?”

Eu: "Sim, eu quero e vou."

O sonho acabou.
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