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298 - Uriel e a Remoção do Velho
para Permitir o Novo

Recebido em 1 de Setembro de 2018

Comunhão

Caro Pai,

Obrigado por mais um dia! Thank You for Fall, uma das minhas
temporadas favoritas. Obrigado por nossa casa e suas promessas que nos
apegamos. As folhas estão mudando aqui. A escola começa para as
meninas em questão de dias. Precisamos ir agora ou daqui a duas semanas,
mas, de qualquer forma, não temos escolha senão partir.

Meu marido logo não terá trabalho nem capacidade de trabalhar por
aqui. Não importa o que, devemos sair em breve. Pai, todos os sete de nós
já saíram do barco e foram para a água. Nós fizemos tudo com plena fé em
suas promessas.

Quanto à minha dieta, ainda estou comendo apenas pão, manteiga,
mel, purê de batatas e sal. No entanto, eu também adicionei bananas ao
mix. Eu quase só bebo água, mas de vez em quando vou acalmar meu
estômago tomando um milk-shake de baunilha ou comendo bolachas
salgadas. Eu realmente não fiquei com tanta fome durante esse tempo.

Eu tive mais exames no hospital. Em alguns dias, minhas dores de
cabeça podem ser insuportáveis. Minha visão ficará embaçada ao mesmo
tempo. Isso então me força a deitar. Isso não é da minha dieta, mas sim do
tumor que está atrás do meu olho esquerdo. Embora eu saiba que Deus
acabará curando isto, é hora de irmos como o melhor 'tratamento terreno'
não está aqui.

Meus sonhos ontem à noite consistiam em obstáculos impossíveis
para ir de um lugar para outro:

Sub-sonho 1 - "Uma Cidade Sem Sinais de Trânsito"

Eu estava em uma cidade no topo duma colina e tive que navegar
várias de suas ruas à noite. As estradas sinuosas eram infinitas e não havia
sinais de trânsito. No topo de tudo isso, havia animais noturnos que eu
tinha que enfrentar. Eu também estava ciente de que meus outros membros
da família estavam andando no mesmo curso. Enquanto eu era a primeira a
ir, eu não tinha como dar instruções para chegar onde eu estava indo ou
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onde eu iria acabar. A linha inferior é que eu estava totalmente confiante
em Deus sozinho para minhas instruções!

O sub-sonho 1 terminou.

Sub-sonho 2 “Um Canal Profundo Como Um Obstáculo”

Eu estava sentado em um dos três bancos de bar muito altos na costa
do oceano de um resort à beira-mar. As árvores que cercam o resort
consistiam de árvores coníferas. As praias eram uma linda areia branca. Eu
estava relaxando e apreciando as vistas quando percebi que a maré tinha
subido rapidamente e me cercado.

A água estava muito escura e eu não conseguia ver o fundo. A maré
subiu tanto que fui forçada a ficar em pé no banco. A costa ainda não
estava tão longe, então decidi pular na direção dela e tentar andar e nadar
em segurança. Enquanto tentava chegar à costa, percebi que havia uma
queda repentina, na verdade um canal profundo, onde as ondas tinham
corroído a costa.

Isso me fez recordar instantaneamente uma situação semelhante em
que eu estava quando eu era criança surfando em Pacifica, Califórnia. Assim
como agora, eu estava agora preso nessa queda. Eu estava em uma posição
precária e eu realmente precisava lutar contra a água para chegar à costa.
Assim como quando eu era criança, finalmente consegui rastejar até a praia
antes que a maré pudesse me superar. Eu fiz isso, mas foi assustador.

O sub-sonho 2 terminou.

Sub-sonho 3 - “Seis Cruzamentos de Bicicleta”

Eu me vi em uma série de cruzamentos muito movimentados. Eu
estava andando de bicicleta de dez marchas. Havia ônibus de transporte
público, carros e grandes caminhões de transporte por toda parte. Para
piorar a situação, o tempo não estava ótimo e começava a chover. Logo
cheguei a um sinal de parada em um cruzamento de seis vias. Como eu
nunca tinha visto um cruzamento como esse antes, fiquei confusa sobre o
que fazer.

Decidi estacionar minha bicicleta ao lado da estrada para poder
estudar melhor a situação. Eu simplesmente não consegui descobrir isso.
Quando eu finalmente decidi como navegar neste cruzamento, minha moto
tinha ido embora. Alguém deve ter roubado. Apesar disso, ainda assim, em
breve, cheguei ao meu destino. Eu sabia que essa chegada deve ter sido
sobrenatural, pois não consigo nem lembrar como cheguei lá.

O sub-sonho 3 terminou.
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Sub-sonho 4 - “Trabalhando Para Vários dos Meus Ex-chefes”

Eu me vi trabalhando para vários dos meus ex-chefes em uma
operação de armazém. Cada um desses chefes tinha sido extremamente
controlador, ou pelo menos tentará ser. Esses chefes eram do meu passado
e eu simplesmente não conseguia acreditar que estava tendo que lidar com
eles novamente.

Havia muitas divisões nesse negócio. Cada seção representava um
talento que Deus me presenteara. Em cada área, havia algum tipo de
produção acontecendo:

● Um era antiguidades

● Outro era têxtil

● Outro era ilustrações e pintura-produção de arte

● Outro era iluminação

● Havia também outras áreas lá

Em cada uma dessas áreas, eu tive um ex-chefe que sabia muito
pouco. A única coisa que todos eles tinham em comum era que eles
estavam dizendo coisas horríveis para mim, a fim de tentar me forçar a
produzir mais. Eu fiquei frustrada porque sabia que, sem mim, não
saberiam o que fazer. Eu também sabia que, se eu desistisse, eles não
poderiam mais me punir. Como isso era agora, isso era meu pior pesadelo.

Um dia chegou logo quando eu decidi entrar e largar todos eles. Cada
um deles me ameaçou e me disse 'NÃO!' Enquanto protestavam, lá antes de
mim havia uma porta aberta. Eu comecei a andar em direção a ela. Eles me
ameaçaram verbalmente. Quando isso não funcionou, cada um se revezou
para tentar me impedir fisicamente. Graças à proteção de Deus, nenhum
deles foi capaz de me tocar. Entrei pela porta e fiquei livre.

o sub-sonho 4 terminou.

Pai, este último sonho foi muito estranho porque eu não tinha
trabalhado para alguns desses caras em muitos e muitos anos. Em cada
situação, eles precisavam de mim, mas eu não precisava mais de nenhum
deles. Pai, há claramente um tema comum a todos esses quatro sonhos.
Estou tentando ir de um lugar para outro em circunstâncias difíceis ou
impossíveis.

Oh Senhor, por favor nos ajude! Você é meu Deus sobre todas as
coisas. Estamos presos na água agora mesmo. Por favor, Pai, cadê você
nesta tempestade?

3



Jesus: "Erin, suba."

Uriel estava bem ali na minha frente. Logo atrás dele havia uma
porta.

Eu: “Uriel, por favor, nos ajude”.

Uriel: “Eu sou um mensageiro de Deus. Eu sigo as instruções dele. Eu não
ajo sozinho e nem crio "uma coisa" sozinho. Meu Rei diz: 'vá aqui' e eu vou.
Agora, uma porta está sendo apresentada a você aqui, Erin. Você vai passar
por isso. Enquanto você tiver sido mantido longe, você logo passará por isto
e para a terra que Deus prometeu.

“O mal tem aumentado sobre a terra em uma grande onda. Deus tem
permitido isso como uma linha de prumo. Seu lar está em um período de
luto e arrependimento. Como resultado, você agora não tem direções ou
ligações para este mundo além daquelas dadas a você pelo Rei. Você teme
que você tenha perdido instruções ou tenha cometido erros.

“Tudo isso se relaciona com o que você está experimentando no seu
jejum. Já se passaram 21 dias desde que a vesícula foi removida em seu
estômago. Você não deseja mais as coisas que você amou ou esperou. Você
foi separado de suas próprias ambições. Você e sua família agora se
ofereceram a Deus.

“Você está prestes a deixar seu lugar de 'conforto'. Como esse
'conforto' era temporário, as mudanças vieram e continuarão. Você mudou
como você sabia que não pode confiar no homem para uma definição de
quem é você. Fui enviado para confirmar isso para você hoje. Deus viu a
sua grande aflição e os seus gritos foram ouvidos no céu.

“Agora, o Senhor foi em seu nome para pedir por você. O que você
achou que foi perda é realmente um ganho. A água está subindo, Erin, e, se
você fosse para ficar onde você está, você e sua família acabaria por sendo
vencida”

Eu: “Uriel, anotei os nossos problemas a partir do dia de 1 de Setembro de
2017 e terminamos no dia 31 de Agosto de 2018. Realmente foi um ano de
grande dor e perda. Eu sou apenas humano e sei que não serei capaz de
suportar outro ano como este. Meu mês favorito do ano é setembro. Por
favor, acenda minha lanterna quando minha chama estiver fraca. Meu
coração está doente. Por favor, diga a Deus para mim como esta porta não
está aberta atrás de você ainda. Eu vou morrer antes que meus filhos
entrem?”

Uriel: Sorrindo. “Erin, você está realmente acreditando nas promessas de
Deus ou está inventando novas baseadas no seu desânimo? Você foi
escolhida e nomeada por um tempo como este. Você não foi abandonada.”
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Eu:“ Mas Deus me disse que agosto foi o nosso mês de mudança, uma
época em que nos mudamos.”

Uriel: “Hmm, Ele realmente disse isso? Eu estava lá como testemunha e
posso confirmar que agosto realmente foi um mês de grandes mudanças,
assim como todos os últimos 12 meses para você. Você não experimentou
as mesmas coisas que eu testemunhei? Você deixou de lado as coisas
anteriores. Enquanto algumas coisas foram dolorosas, agora você está livre
do mundo.”

Eu: “Não, ainda somos escravos, pois ainda temos dívidas e estamos
sujeitos aos bancos.”

Uriel: “Deus é dono de todas as coisas. Como Ele é dono dos bancos, você
é uma serva de Deus.”

Eu: “Mas…”

Uriel: “Embora eu saiba que é difícil entender isso, Deus logo te libertará
dos grilhões das instituições. Comemore como um homem se liberta. Deus
ama você e aqueles que Ele escondeu e escolheu para este tempo. Em
breve, Ele invocará anjos pelos quatro cantos da Terra e todos vocês serão
transformados.

“Antes de os israelitas entrarem na terra prometida, foram dadas
instruções, um processo de circuncisão de seus corações. Removendo sua
capa antiga e colocando uma nova capa com Deus como sua capa, você
entrará em um estado diferente, uma nova fronteira, onde você será
fortalecida.

“Enquanto você está baixa, fraca e humilhada pela punição dos
ímpios, através desta porta, tudo vai mudar. Seus sonhos mostram que
você mudou e é jovem, forte e vibrante. Onde quer que você pise, o inimigo
estará sujeito a Deus e ele verá que a hora do retorno do Rei está aqui.

“Você é como uma onda, um maremoto como um tsunami, que
mudará a paisagem. Enquanto está escrito e foi profetizado anos e anos
atrás, não havia entendimento como isso nunca havia sido visto antes. Isso
foi "profetizado" e é "uma coisa nova".

“Agora, o Céu é visível na Terra, na Terra como no Céu, não no Céu
como um planeta no céu, mas visível por Deus na Terra. Alegre-se, Erin!
Não tenha medo! Uriel sorriu para mim. "Agora olhe!"

Quando ele se virou para olhar para a porta atrás dele, vi o trinco na
porta se mover. Eu então vi um flash de luz vindo da porta.

O sonho acabou.
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