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As Profecias 

 

Sonhos do Senhor de Dezembro de 2014 a Setembro de 2015 

 

Trecho de “Deus, Uriel e o Número 50” 

 

Nestes trinta e três sonhos que formam este sexto livro, Jesus começou a             

aumentar a profecia das coisas que serão vistas Quando nos          

aproximamos do arrebatamento e depois do arrebatamento. Estes são         

assustadores de certa forma, mas ainda assim impressionantes em que          

Deus nos lembra que Ele predisse tudo isso para nos lembrar que Ele está              

no controle. Ele constantemente nos lembra de não temer, mas sempre           

olha para ele, especialmente quando nos preocupamos. 

Como vou mencionar em cada um dos trechos, cada um dos sete livros,             

com o oitavo livro em andamento, tem pedaços que funcionam uns com            

os outros. Por exemplo, embora o tema que resida em As Profecias seja,             

bem, profecia, os temas dos outros sonhos contidos em O Convite, O            

Ferreiro, As Mansões, A Casa de Deus, O Êxodo e A Hora Final, bem como               

a Tribulação , todos residem em cada um desses livros, incluindo este            

como o tema das profecias, por vezes, aparece em cada um deles            

também. 

Embora haja muito neste livro sobre os planos do Senhor e como eles             

permanecem misteriosos, o que se segue é uma profecia que inclui a            

destruição de Palmyra vários meses antes de o ISIS destruí-lo sem           

explicações. Embora esta seja uma profecia cumprida, é digno de nota           

que tantas profecias detalhadas, as quais nunca contradizem a Bíblia,          

estão apenas sentadas neste livro esperando por você para descobri-las… 

************************************************** 

Sonho 163 - Deus, Uriel e o Número 50 

 

20 de maio de 2015 

 

Comunhão 

Querido Pai, 

obrigado, obrigado e louvado. Obrigado por mais tempo aqui. Obrigado          

por meus filhos e familiares. Obrigado pela nossa casa e lugar seguro.            

Obrigado por nossos corações batendo. Por favor, não me leve para casa            
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mais cedo e longe da minha família, Senhor, como é cedo demais e             

finalmente estamos desfrutando da paz. 

Eu amo você, pai, e eu olho para você completamente agora para suprir             

todas as nossas necessidades. Por favor, continue a nos mostrar seu amor            

e favor. 

Jesus: “Erin, suba”. 

Eu me vi andando no caminho da Montanha de Deus em direção ao banco              

que dava para o vale pacífico. Parei para tomar um gole de água da rocha               

rachada. Eu estava com sede, então bebi profundamente da nascente          

borbulhante. 

Quando a água me refrescou, virei-me e sentei-me na bancada. Era           

primavera e tudo estava em plena floração. Eu coloquei minha cabeça em            

minhas mãos para orar. 

Eu: “Obrigado Pai, por tudo isso. Este é um milagre tão alegre. ” 

Eu ouvi um coro de pássaros e vi o que poderia ser estorninho criar              

algumas manobras incríveis no céu. Havia bandas de fitas de prata           

rodopiantes criadas por seus movimentos e elas estavam em completa          

união com nenhum pássaro 'off'. Eu ri quando eu cheguei com           

“coreografia” como talvez eu tivesse criado uma nova palavra. 

Tudo isso, e até mesmo nossas próprias vidas, são a coreografia de Deus,             

pois não há outra explicação além de Deus. Eu observei as nuvens            

maciças de estorninhos voarem em direção ao vale e aos prados ou            

pastagens. 

Eu vi Jesus à distância enquanto Ele conduzia um rebanho de ovelhas ao             

Rio da Vida. Ele tinha a vara e o cajado que na verdade era o gancho de                 

um pastor. Foi uma bela visão e me lembrou de nossas vidas no Salmo              

23. 

Eu: “Pai, eu não levei a melhor vida e fiquei aquém com muita frequência.              

Você fez com que Jesus me guiasse freqüentemente com sua vara e            

cajado, pois eu não conseguia encontrar o meu caminho sem Ele. Eu sinto             

muito por todos os meus erros. Eu sinto muito se satanás já foi capaz de               

me usar contra os outros. 

“Rezo para que Jesus seja sempre meu Pastor, pois só Ele pode me levar              

à água do Rio da Vida. Ele é meu consolador e a fonte em meu coração.                

Então por que eu temo? Por que muitas vezes tenho medo? ” 

Só então vi Jesus virar e acenar para mim e acenei de volta quando              

chorei. Eu o vi virar e as ovelhas O seguiram. À distância havia um campo               

de trigo cintilante de ouro. Ele guiou o rebanho para descansar debaixo de             

uma árvore maciça. Na base dessa linda árvore, vi a ovelha se deitar. 

Ele então começou a caminhar em direção ao campo de trigo enquanto            

olhava para mim e acenava de novo e eu acenei de volta. Com o sol atrás                
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dele, a luz criou uma coroa branca e dourada em volta dele. Era como se               

eu estivesse vendo um eclipse ao vivo, mas com Jesus. 

Vi então o gancho de seu pastor se transformar em foice enquanto            

caminhava em direção ao campo de trigo. Eu vi um grupo enorme de             

anjos e trabalhadores de campo ajudá-lo. Só então senti uma mão no            

meu ombro e foi o anjo com o arco e flecha. 

Eu: "Angel, você é Uriel?" 

Uriel: "Sim, Erin. Deus está solicitando sua presença. Por favor, venha           

comigo. ” 

Eu:“ Suas asas são lindas. ” 

Uriel:“ Minha aparência não tem importância, Erin, mas obrigada. ” 

Ele tinha lindas asas de carmesim e ouro. Sua armadura era dourada com             

um brilho de carmesim em cima disso e eu nunca vi nada parecido. Ele              

nunca disse muito para mim e até parecia assustador às vezes. Eu já vi              

Uriel antes, mas mal me lembro do tempo antes destas últimas várias            

vezes. 

Uriel parecia ser o anjo que me levou à porta de Deus toda vez que eu o                 

visitava. Eu estava animado para ver Deus hoje como lágrimas escorriam           

pelas minhas bochechas. Eu olhei para a área de floresta ao nosso redor e              

foi notável. 

Essas árvores eram maiores que qualquer árvore na Terra. O chão ao            

redor das árvores estava cheio de flores perfumadas de roxo e azul.            

Chegamos ao setor florestal e havia uma moeda de ouro com o número             

"50" gravado nela. Eu joguei a moeda e '50' foi gravado na parte de trás               

também. 

Eu ri e segurei na minha mão direita quando notei que havia uma nota              

com um belo relógio de bolso de ouro ao lado dela. O relógio tinha um               

pergaminho celestial gravado e o rosto era de pérola. Cada uma das doze             

marcas era uma jóia do Éfode, que é o mesmo que os fundamentos da              

cidade de ouro de Deus. 

Havia mostradores no mostrador principal e parecia uma pequena versão          

do Relógio e do Calendário de Deus. O pequeno relógio de bolso era lindo              

e requintadamente trabalhado pelos melhores fabricantes de relógios e         

artistas do mundo. De fato, era de origem divina. Eu abri a Nota: 

Erin, lembre-se que sou eu quem governa seus passos, seu coração é            

meu. 

Eu: chorando. "Obrigado, pai." 

Senti a mão de Uriel no meu ombro, me dirigindo para abrir a porta. Eu               

senti a chave e estendi a mão para ela. Senti calor da minha mão              

enquanto olhava todos os itens. Eu então vi a moeda de ouro entrar na              

minha mão. Eu então vi o relógio de bolso. 
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Eu: "Oh, mas é tão bonito, posso apenas mantê-lo ..." Só então o relógio              

de bolso desapareceu. “Por que isso desapareceu? Foi tão bonito! ”Fiquei           

desapontado. 

Uriel: “Erin, que bom é o relógio se você não tem compreensão daquilo             

que você contempla. É melhor segurar o relógio ou ter maior sabedoria? ” 

Eu:“ Sabedoria, é claro ”. 

Uriel:“ Hora de ir para a presença de Deus, Erin. ” 

Peguei minha chave e abri a porta e a luz entrando e saindo era tão               

brilhante. Senti Uriel me guiar quando caí de joelhos. Senti Uriel colocar            

salve em meus olhos e ouvi um coro de pelo menos mil anjos cantando. 

Uma metade dos anjos cantou, “Glória a Deus no Alto”, enquanto a outra             

metade cantava “Santo, Santo, Santo”. Era cantada em camadas e era           

tão bonita que levantei minhas mãos e mantive minha cabeça inclinada           

como Senti meu corpo inteiro reagir à presença de Deus. 

Senti calor e cura enquanto respirava fundo e sentia o ar puro do Céu              

encher meus pulmões. Eu olhei para as minhas mãos e elas eram um             

lindo brilho dourado. De repente eu não tinha lembrança de respiração           

difícil, mas apenas desse oxigênio divino enchendo meu corpo. 

Eu adorei a Deus junto com o coro e agradeci a ele por minha vida e                

minha família. Percebi que meus filhos já eram adolescentes e que nossa            

vida é apenas uma respiração. Eu continuei por algum tempo louvando-o           

enquanto o coro completava sua música. No entanto, eu ainda ouvi           

zumbido silencioso e bonito de todos os anjos como Deus falou comigo. 

Deus: “Erin, estou feliz que você veio. Onde você esteve? ” 

Eu: Eu sabia que Ele já sabia. “Pai, tenho estado ocupado dando coisas.             

Finalmente estou removendo os artigos que me sobrecarregam. Então         

fiquei doente e pensei que Você tinha acabado comigo. ” 

Deus:“ Não, Erin, eu não terminei com você. O que você aprendeu? ” 

Eu:“ algo novo. Eu aprendi que todas as roupas, artefatos, troféus e            

lembranças representam apenas uma fachada de uma imagem que eu          

queria pintar de mim mesmo. Quando eu usava essas roupas bonitas, elas            

me faziam parecer mais importante do que eu me sentia. 

“Agora não tenho necessidade de nada disso. Não só isso, mas todos os             

itens que eu realmente gostei foram quebrados ou danificados em nosso           

movimento, então nem mesmo eles me fazem sorrir. ” 

Deus:“ Tantas preocupações, Erin, criam paredes para Mim. Posso ter          

tudo isso? ” 

Eu:“ Sim, e você também pode ter todas as minhas outras coisas. ” 

Deus:“ Eu não preciso de coisas. ”Eu ouvi um estrondo ensurdecedor           

enquanto as paredes tremiam com o riso de Deus. 
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Eu: “Sim, pai, como sei que não há nada que alguém possa dar a Você               

que você já não possui.” 

Deus: “Não, Erin, isso não é verdade, pois não forçarei corações para            

Mim. Enquanto eu não criei coisas para cuidar de você nem criei você             

para cuidar das coisas, o coração da questão está em você enquanto eu te              

criei para os Meus propósitos. São as "coisas" que atrapalham. Além de            

'coisas', o inimigo trabalha para afastar você de mim. ” 

Eu:“ Eu vejo o inimigo trabalhando diariamente e muitas vezes eu falho e             

acabo sendo uma vítima dos esquemas do inimigo. O inimigo causou o            

problema do meu coração na semana passada? ” 

Deus:“ Não, mas ele foi autorizado a trazer à tona a condição subjacente.             

” 

Eu:“ Pai, isso foi mais assustador do que antes do meu marcapasso e eu              

temíamos. ” 

Deus : “Sim, mas você ouviu instruções sábias e se afastou disso é um              

resultado.” 

Eu: “Então eu teria morrido?” 

Deus: “Não, não era a sua hora, mas você escutou Minhas instruções e             

você foi poupou um destino muito pior. ” 

Como uma nota aqui, eu tive um 'episódio' em uma lavagem de carro             

local. Meu ar-condicionado não estava funcionando no meu carro e, ao           

mesmo tempo, meu marcapasso não estava mantendo meu ritmo         

cardíaco normal. Como resultado do calor na lavagem do carro, meu           

coração desacelerou e eu fiquei fraco. 

Eu sabia que meu coração ia parar e eu estava lutando contra o meu              

desejo de cair. Eu sabia que a lavagem do carro seria pelo menos mais              

cinco minutos e que ninguém me encontraria a tempo de me ajudar. Eu             

ouvi a voz de Deus me dizendo para empurrar o acelerador e seguir em              

frente. 

Pela graça de Deus, saí do lava-rápido e de alguma forma não machuquei             

nenhum de seus equipamentos. Um pouco humoristicamente, o carro         

ainda estava coberto de sabão enquanto eu abria as janelas em busca de             

ar fresco, enquanto algumas pessoas se aproximavam para ajudar. 

Pouco depois, fui de lá para o hospital. Agradeci a Deus que a porta da               

frente não estava no lava-rápido. Quando perguntei ao atendente, eles          

ficaram perplexos quanto à razão pela qual a porta da frente estava            

levantada, já que eles costumam ter sempre a porta na frente. 

Eu: “Pai, isso realmente me assustou e pensei em meus filhos e em tudo              

que ainda não fizemos. Comecei a barganhar contigo. ” 

Deus:“ Sim, mas outra coisa ”. 
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Eu:“ entrei em pânico e não tive paz. Lembrei-me da sensação sufocante            

de um tubo de respiração e de restrições de braço quando os médicos             

controlavam. Lembrei-me da incrível quantidade de contas e depois da          

perda de meus filhos, se algo acontecesse. Eu sabia que isso poderia ter             

me deixado indigente. ” 

Deus:“ Seus pensamentos são muitos em questão de segundos. Você está           

aqui agora, mas você não foi levado para casa. Não há outro item             

relacionado a você? ” 

Eu: Fiquei envergonhado. “Eu estava preocupado com toda a bagunça que           

eu tinha em casa, enquanto estou passando por nossas coisas agora.” 

Deus: Rindo. "Erin, por favor, não se preocupe como eu estou com você." 

Eu: "Pai, então posso pedir algo ousado?" 

Deus: "Sim, eu vou ouvir o seu pedido." 

Eu: "Eu preciso de ajuda, pai, mas também preciso de cura. Por favor,             

ajude-me a entender o que estava no quadro de avisos. ” 

Deus: Rindo. “Hmm, isso são três pedidos. Você se delicia. Agora, cura e             

ajuda estão a caminho, então não se preocupe. Você está sendo dotado            

de um aumento no conhecimento, pois a sabedoria é maior do que o ouro              

quando vem de Mim. 

“Você desvendou mistérios e descobriu coisas na Palavra que darão nova           

vida a você. Eu tenho provido para todas as necessidades, Erin, então            

continue a dar generosamente para aqueles que são necessitados e para           

quem eu enviei. 

“Esses itens que uma vez lhe trouxeram uma fonte de conforto agora se             

tornaram uma pedra pesada. Pedras pesadas afundam no leito de um rio,            

uma rampa na maré baixa e até uma piscina pública e acabam submersas             

na água. Você e seus filhos devem zarpar e evitar a tempestade. ” 

Eu:“ Estou confuso como pensei que a tempestade passou por nós? ” 

Deus:“ Erin, está apenas começando. Eu agito os mares com o Meu dedo.             

Você viu Me acalmar os mares? Existe outro que pode acalmá-los senão a             

mim? ” 

Eu:“ Jesus pode, mas aparte de você, Pai, Ele não faria isto. ” 

Deus:“ Ele vê o que eu faço e olha para Mim e isto é sabedoria. Você                

também deve fazer o mesmo e isso é sabedoria. Por que você acha que              

eu te levei em uma jornada tão longa? ” 

Eu:“ Eu não tenho certeza, mas talvez porque você quer que eu não falte              

nada de bom. Talvez se você tivesse feito tudo na velocidade da luz, eu              

não teria tido um relacionamento com você. Pai, eu tenho amado você            

com todo o meu coração. 

Deus: “Eu vejo que seu conhecimento está aumentando e você está           

sendo preparado para o que está por vir. Você deve estar livre para ser              
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capaz de voar como uma águia. Isso vem de deixar ir e deixar-me levá-lo.              

Então você permanecerá humilde, mas totalmente capaz de ser usado          

para rugir com a força de mil jovens leões, se necessário. 

“Não pode haver impedimento das coisas anteriores, pois as primeiras          

coisas devem ser esquecidas. Há eventos que, embora tenham sido          

anunciados, ainda serão catastróficos. 

“Você está sendo dotado de conhecimento do tempo agora e haverá um            

aumento de compreensão. Seus sonhos serão mais claros, sua vida mais           

definida e você não terá medo. ” 

Eu:“ Posso pedir isso para minha família, filhos e amigos também? ” 

Deus:“ Solicitações como estas são boas, mas esses dons não são           

recebidos por todos e você deve entender paredes. Não é pela Minha            

vontade, mas pelo seu muro que os impede dos Meus dons. Você            

entende? 

“Eu sou Deus e não darei Meus presentes àqueles que servem outros            

deuses. É por isso que você foi instruído a remover suas pedras pesadas.             

As paredes, embora silenciosas, eram gritantemente altas para Mim. ” 

Eu:“ Perdoe-me, pai, mas hoje é difícil neste mundo não fazer parte do             

corpo e ainda se concentrar em Você. ” 

Deus:“ Isto é sabedoria Erin Você recebeu uma linha do tempo para            

derrubar esses muros de Jericó. Agora atue. Faça isso e você terá seu             

livro de guerra terminado. Sua cura começou. Continue no seu curso. 

“O símbolo da moeda e o número '50' representa sua mudança para o             

sobrenatural do natural. Este presente é maior que o ouro. Em seu49º
ano             

você começou, mas, em seguida, mudou-se para o seu 50º ano. Você está             

em um novo período de seus anos e experimentará mais do Espírito            

Santo. 

“Sua revelação aumentará e isso também é maior que ouro. Agora           

entenda isso; você vê os mesmos padrões no tempo de Meu Filho na             

Terra. Os homens honrados receberam um grande presente, mas junto          

com isso uma grande bênção e um fardo terrestre. Você está pronto? ” 

Eu:“ Sim, pai, mas estou com um pouco de medo quando senti a picada              

da morte na semana passada. Eu oro por sua proteção. ” 

Deus:“ Então está feito. ” 

Eu:“ Pai, eu tenho uma pergunta… bem várias… mas por favor me ajude             

com os estudos na Palavra que você deu. Por que os primeiros cinco livros              

e os últimos cinco livros? ” 

Deus:“ Você foi ensinado sobre uma porção seleta da Escritura onde eles            

deixaram de fora muitas coisas. Você é dito para ler não em parte, mas              

no todo. Para este tempo e o tempo para vir, você deve entender que a               
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criação de todas as coisas começou pelos Meus lábios em apenas uma            

respiração. Então vieram instruções, erros e depois o deserto. 

“No entanto, depois do deserto veio a Terra Prometida. Os últimos livros            

são os mesmos. Você aprendeu pelos erros e aquilo que é verdadeiro,            

santo e justo. Estes testificam ao seu Salvador e o preparam para o que              

está por vir ”. 

Eu:“ Assim também estamos no deserto? ” 

Deus:“ Sim, mas é um mundo distante de até dois mil anos atrás. Aqueles              

que aceitaram Meu Filho receberam um dom da capacidade de ceder e ser             

consolados pelo Espírito, a voz ainda pequena. A Palavra escrita não era            

difundida, então a voz da correção era uma lâmpada para as Minhas leis. 

“Agora, mesmo com a Minha Palavra amplamente disponível, muito         

poucos entendem. O espírito de confusão e a voz da razão removeram os             

milagres dados por Meu Filho. A promessa de fazer uma obra ainda maior             

do que a que Ele fez na Terra foi substituída pela semente da dúvida e do                

medo. 

“A voz gentil do amor e do conforto foi substituída por sementes de             

vergonha e escravidão. Meu povo não tem mais entendimento, então eles           

se sentiram confortáveis em sentar com Paul na prisão. Eles não leem            

mais por inspiração. ” 

Eu:“ Então você está dizendo que Paulo não era bom? ” 

Deus:“ Não, Erin, mas Paulo não era o Salvador dos homens e ele testifica              

como Davi e os outros. Isso é para confortar os homens para aprender             

com seus erros ou contratempos. Eles foram nomeados para isso. É por            

isso que as provações e testes são bons, como são os que dão             

testemunho e até igrejas. 

“Você deve se concentrar na Palavra de Deus. Você deve ver os padrões a              

partir do fornecimento das leis e instruções no deserto. Grave isso no seu             

coração e obedeça a Minha voz e então você pode entrar na Terra             

Prometida. O começo é o mesmo que o fim e eu sou o Alfa e o Ômega.                 

Está escrito. ” 

Eu:“ Então, ajude-me em meu entendimento limitado, pois há chaves e           

padrões nesses livros em particular que espelharão nossos tempos agora          

e por vir? ” 

Deus: “Sim, Erin, mas sua compreensão não é limitada”. 

Eu: “Pai, eu me esforço. Por que uma mulher receberia instruções quando            

as mulheres não deveriam estar liderando homens? As mulheres fizeram          

os homens caírem. O inimigo usa mulheres. ” 

Deus: “Deus usa mulheres também. Eu agora adicionei mais à sua leitura,            

Erin. Veja as razões pelas quais isso não foi permitido. Os homens são a              

Divindade sobre as mulheres e isso é bom, mas vocês foram criados para             
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este tempo, Erin. Se você tivesse escrito isso há mil anos, você teria sido              

queimado na fogueira. 

“Muitos homens foram chamados, mas nem todos foram aceitos. Você          

não está tentando os homens para um caso adúltero enquanto estando           

em Meu tremor e nem está operando em espíritos sedutores enquanto eu            

estou usando você como uma flecha. Os homens são facilmente desviados           

por palavras lisonjeiras e uma língua mentirosa. ” 

“Casamentos são separados pelo inimigo para enfraquecer o Meu exército          

de ceifadores. Você recebeu repetidamente seus testes e provações         

porque aprendeu a depender de Mim. Aqueles que têm um coração           

quebrantado e um espírito contrito estão dispostos a fazer qualquer coisa           

e tudo o que Deus lhes pede. 

“Eu não desprezo isso, Erin, como posso usar qualquer um que eu deseje             

e que esteja disposto. Não deve haver mais sobre este assunto. Você            

acredita que eu posso lhe dar qualquer presente que eu escolher? ” 

Eu:“ Pai, por favor, perdoe-me se duvidei da Sua escolha como Você é             

Deus e eu não sou. Sim, é claro que você pode dar qualquer coisa que               

você escolher qualquer um e em qualquer momento 

“Deus:‘Então, Erin, receber o que eu te dou quando eu dar a você por              

causa da Minha glória e não a 

sua.’Eu:“Sim, pai.” 

Deus: “Erin, eu te dei uma visão mais do que um tempo atrás em que               

você desenhou uma imagem. Você se lembra disso? ” 

Eu: Só então, o esboço foi baixado. Rindo. “Sim, eu me lembro disso.” 
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Deus: “Libere isso como o inimigo está prestes a tomar esta terra agora.             

Este é um marcador. ” 

Eu:“ Isto não é Petra, Pai? ” 

Deus:“ Você foi informado disso pelos homens e não por mim. Erin, eu             

disse que esta é Petra? ” 

Eu:“ Não, pai, você não o fez. ” 

Deus:“ Então Me ouça, olhe para Mim, espere em Mim e me observe             

primeiro, e não em seu nome. Então, quando eu digo 'agora', então            

obedeça. ”Ele disse isso com tal autoridade. 

Eu: “Meu Deus, estou com medo. Posso fazer uma solicitação sua? ” 

Deus:“ Prossiga, Erin. ” 

Eu:“ Você pode fazer Suas instruções tão alto e claro que não pode haver              

voz do inimigo para me confundir? ” 

Deus:“ Sim, Erin, como esta é um bom pedido. Por favor, não se             

preocupe, pois estou com você. Não tenha medo porque eu sou Deus, teu             

Pai. ” 
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Eu: Chorando. “Você é glorioso. Obrigado pelo deserto. Eu posso ver           

nossa Terra Prometida. Eu não posso esperar para entrar, mas eu sei que             

não vou na frente de você. Quando os homens se moviam antes da sua              

liderança, eles pereceram. Eu amo você, pai. 

“Por favor, abençoe-nos e abençoe o trabalho de nossas mãos. Que           

possamos te trazer toda a glória em tudo que fazemos. Que possamos            

sempre ser gratos e testificar de Sua grande misericórdia e coração           

gracioso para Você é o maior presente. Eu te amo. ” 

Eu senti um calor interessante que estava fluindo em minhas veias e            

descansando em meu coração. Foi o amor divino de Deus passando por            

mim até o tabernáculo do meu coração pulsante. Senti-me vivo em meu            

corpo glorificado como se até mesmo este fosse divinamente atualizado.          

Eu chorei quando pensei que nada é impossível para Deus. 

Deus: “Erin, você é amado. Eu tenho algo vindo até você, então por favor              

receba isso. Eu o verei novamente. ” 

O anjo, Uriel, me pôs de pé e passou pela porta do tabuleiro florestal. 

Eu: “Uriel, por que esses últimos livros da Bíblia são tão importantes?” 

Uriel: “Eles contêm confirmações do tempo em que você está. Quanto           

mais você reza nessas palavras, mais o Senhor ilumina Suas instruções.           

Erin, você viu o Senhor levar as ovelhas para a água e então Ele as levou                

para descansar debaixo da árvore. Eles obedeceram a ele como seu           

pastor. Então ele foi ao campo auxiliado por trabalhadores. 

“Lembre-se de obedecer ao Senhor. As leis e mandamentos de Deus           

devem sempre trazer conforto e alegria. Estes não foram criados para o            

homem a falta de coisas boas. Isto é para aqueles que merecem mais de              

Deus. 

“Aqueles que estão contentes com o deserto não entrarão na Terra           

Prometida. O tempo é como os dias de Noé e o tempo será como Sodoma               

e Gomorra. As ovelhas confiam e obedecem ao Pastor, e as ovelhas não             

têm nada de bom. ” 

“ As obras do Senhor são a sua lâmpada. O testemunho daqueles que             

foram batizados pelo fogo e resistiram a suas provações recebeu          

revelação. Eles vieram através do fogo refinado e suas instruções são o            

caminho final para a Terra Prometida. 

“Sua vida está escrita na tábua do seu coração humano e o Espírito Santo              

habita em você. Nosso Senhor escreve no seu tablet do coração. Portanto,            

viva como um testemunho para ele. Encontre conforto em sua equipe e,            

em seguida, ele leva você. Não tenha medo. ” 

Eu:“ Obrigado ”. 

Uriel:“ Tenha cuidado para obedecer a Deus e às Suas instruções. Quando            

você estiver em necessidade, chame-o. No entanto, quando você faz isso,           
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apenas saiba que antes de proferir uma palavra, Ele já comandou anjos a             

seu respeito. 

Sonhe mais… 
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