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Sonho 170 - Nenhum Outro Deus e o Relógio
Recebido Domingo, 9 de agosto de 2015

(Anteriormente conhecido como Profético 30)

Comunhão

Querido Pai,

Obrigado por mais um dia, por tudo o que tem feito por nós e por as bênçãos que concedeu a
mim e a minha casa. Não posso agradecer o suficiente pela ajuda e sabedoria da família,
mesmo daqueles que são mais jovens e normalmente não são sábios. Você usa as fontes mais
improváveis   para nos ensinar.

Obrigado por sonhos claros e sinais incríveis do Seu amor. Obrigado pelo presente de meu
relógio, dois arco-íris em condições improváveis   e uma família de sete águias, tudo depois de
um dia muito desanimador. Obrigado por tudo o que fez. Não há ninguém, nada e nenhum
Deus como você.

Você é o Alfa e o Ômega e eu te amo. Por favor, me ajude a interpretar este sonho de ontem à
noite. Você me prometeu que meus sonhos seriam todos de Você e o ambiente, as pessoas e
os itens eram muito claros. Por favor, abençoe minha habilidade de escrever com clareza.

O sonho começa ...

Eu estava em um grande prédio retangular de tijolos com detalhes arquitetônicos estranhos
que não faziam sentido. Havia muitas rodovias que pareciam conduzir e morrer no prédio
quase como uma estação de trem ou depósito, mas eram rodovias.

Desenho de Estação de Trem com Rodovias na resposta abaixo…

Eu estava viajando com minha antiga colega de quarto da faculdade, o que é estranho, já que
tive muito pouco contato com ela desde a faculdade. Esperamos um pouco nesta estação, pois
parecia que tínhamos que esperar a liberação para continuar nossa jornada.

Houve longas filas e muitos ficaram impacientes, inclusive nós. Logo meu amigo e eu
decidimos ver o que mais este prédio abrigava. Encontramos uma área restrita que era para
dignitários, chefes de estado ou talvez até reis.

Esta seção de construção tinha tapetes de seda e recursos de última geração. Os elevadores
eram revestidos de ouro e as pinturas e móveis não tinham preço. Parecia que muito poucas
pessoas tinham acesso a esta seção.
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Minha colega de quarto e eu estávamos rindo enquanto todos os trabalhadores nos tratavam
como membros da realeza, embora nem pertencêssemos. Ao passarmos pelos elevadores,
percebemos que eles tinham painéis de segurança. Ambos comentamos que deveríamos sair,
pois nenhum de nós se sentia confortável na área restrita.

Como dissemos isso, o elevador se abriu e nós o levamos para o nível principal. Quando
saímos do elevador, havia vários funcionários que ficaram surpresos com a nossa chegada. O
pessoal tinha acabado de lavar os tapetes e, para sairmos do elevador, tínhamos de caminhar
no tapete húmido e fresco.

A senhora que controlava os preparativos dos dignitários ficou muito aborrecida com nossa
chegada inesperada. Saímos então desta área chique o mais rápido que pudemos para evitar
confrontos a fim de chegar à área comum regular.

Embora a área comum consistisse em várias lojas e restaurantes, eu rapidamente decidi que
agora queria deixar este depósito por completo. Não consegui ver uma saída em lugar nenhum,
então fui até um balconista e perguntei onde era a saída.

Escriturário: “Existem condições perigosas que levam a este depósito, assim como muitas
rodovias levam até aqui. Você deve permanecer aqui para liberação. ”

Eu: Fiquei frustrado e não gostei das respostas dele. "Certamente deve haver pelo menos uma
estrada para fora daqui?"

Balconista: “Senhora, você acabou de chegar de lá. Você é um dos únicos que pode acessar o
elevador, então volte a qualquer momento por sua própria vontade, pois ninguém está te
impedindo. ”

Olhei em volta e encontrei alguns escritórios do governo nos quais achei que poderia encontrar
respostas. Nesse ínterim, meu amigo se separou de mim para ver alguns equipamentos de
golfe e foi amarrado a um balconista.

Entrei em uma área que parecia um correio, mas o estranho era que havia caixas de vidro
contendo peças antigas que pareciam uma vitrine de museu.

Eu estava olhando para as belas relíquias históricas enquanto ouvia a chefe dos postes
conversando com uma jovem universitária e sua amiga. A garota trouxe algumas peças
incríveis de artefatos raros para este postmaster.

Postmaster: Com uma cara de pedra. “Quanto você está pedindo? Qual é a sua necessidade? ”

Universitária: “Preciso de $ 218 dólares.”

O agente do correio era astuto e calculista e olhava para os itens e agia como se fossem lixo.

Postmaster: “Eles não valem nem mesmo US $ 34, mas ainda vou oferecer a você US $ 38.”
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Eu: intensificando a conversa. “Vou lhe dar o dobro do preço pedido original, ou cerca de US $
436, para todos os seus itens.”

A universitária parecia feliz com isso, mas então o agente do correio sussurrou para ela sem
que eu pudesse ouvir o que ela estava dizendo. A universitária então se virou para falar
comigo.

Universitária: "Ok, você tem um acordo."

Eu: “Tudo bem, mas primeiro deixe-me ver os itens que você está vendendo mais de perto.”

Ela mudou os itens originais e agora colocou quatro cartões antigos na minha frente. A primeira
carta era religiosa e era o contorno de Maria com uma cruz. A segunda carta era um Papai
Noel vermelho. A terceira carta era um coelhinho da Páscoa gigante. A quarta carta era um
monge do mosteiro. Eu olhei para eles e fiquei confuso no início.

Universitária: “Ok, vou aceitar meu dinheiro.”

Eu: Indignado. “Não, antes havia objetos de valor. Onde estão as joias e os artefatos valiosos
que você costumava ter com isso? ”

Universitária: “Eles foram vendidos para o agente do correio.”

Eu me virei e vi que o malvado postmaster estava colocando os preciosos artefatos na caixa e
rindo. Voltei-me para a universitária

Eu: “Você está sendo tola porque lhe ofereci muito mais pelos itens. Por que você seria
enganado tão facilmente por ela? Não tenho utilidade para esses cartões, pois nunca os daria a
ninguém. Até mesmo o cartão com Maria edifica Maria e não Jesus, o Salvador. ”

Universitária: "Bem, eu realmente não preciso do seu dinheiro, pois o agente do correio me
pagou mais."

Saí e pude ouvir o postmaster rindo da vitória. Fui encontrar minha amiga e vi que ela acabara
de comprar um equipamento de golfe. Fiquei pasmo com sua compra.

Eu: “Por que você está comprando isso? Não há lugares para jogar golfe? ”

Sonhe ...

Jesus: "Erin, sobe."

Estou caminhando no mirante da montanha de Deus e à minha direita está o lindo vale. Parei
então na rocha que brota água viva dela. Como estava com sede, bebi dela e joguei água no
rosto.
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Sentei-me para baixo por um momento para louvar a Deus por esta bela vista. Ao sul havia
uma luz incrível como uma estrela, mas brilhante como o sol, brilhando sobre uma massa de
água como um porto ou baía. Talvez fosse um lago, mas eu poderia não vi a costa oposta
porque a luz estava logo acima do horizonte.

Quando eu olhei para o vale, vi 2 águias mais velhas com cinco águias jovens. Eu sorri e ri
porque era uma visão tão bonita de se ver. Eu vi que a água desta rocha borbulhante alimentou
o Rio da Vida e que este rio por sua vez regou o vale.

O vale em si era abundante em lindas frutas, vegetais, vida selvagem e flores e era
incrivelmente bonito. Fechei os olhos para absorver as diferentes fragrâncias e agradeceu a
Deus pelo céu e que cada dia com Ele trouxe eu mais perto daqui.

Eu: “Obrigado, Pai, por me convidar para o Seu lindo lugar. Sinto-me tão vivo e abençoado aqui
na Sua montanha de glória e vale da vida. ”

Senti uma mão em meu ombro e Uriel parecia feliz em me ver.

Uriel: “Erin, o Rei pede a sua presença.”

Levantei-me imediatamente e fui com Uriel.

Eu: “Uriel, tive muitos sonhos recentemente. Você sabe o que isso significa? "

Uriel: “Eu só sei o que Deus me instrui a dizer. Erin, você terminou o que Deus pediu a você? "

Eu: “Estou quase terminando e acho que descobri o que precisava remover, então estou muito
feliz.”

Uriel: “Eu sei do que você fala.”

Eu: “Eu entendo.”

Chegamos à porta de Deus e ao quadro de avisos e ali na minha frente estava um bilhete, um
amuleto de peixe de prata, um pão de prata e uma cesta de prata. Foi exatamente como da
última vez, só que desta vez agora era prata em vez de ouro. Peguei o bilhete e vi que era de
Deus:
Erin, você é minha amiga. Obrigado por responder 'Sim' ao meu convite para jantar. Por favor,
aproveite tanto a prata quanto o ouro, pois são presentes meus. Você não está em meu favor e
estou muito satisfeito com você. A pilhagem de suas batalhas é gratuita. Em breve você estará
em Casa aqui Comigo, mas está pronto para o que vem a seguir?

Eu: Rindo. “Eu precisava ler isso e significa muito.”

Eu estava indo embora com Uriel e tinha esquecido de levar meus presentes. Ele apontou para
o peixe prateado, pão e cestas.
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Uriel: "Erin, seus presentes."

Um pouco envergonhado, me virei e os peguei na minha mão e eles foram absorvidos
rapidamente pela minha pele. Então, abaixei-me para sentir a chave em meu bolso direito.

Uriel: "Erin, não há necessidade, pois a porta está aberta para você."

Eu ri e deixei Uriel me conduzir pela porta de Deus. Cada vez que fazemos isso, Uriel parece
me levar mais longe na presença de Deus. Como a luz estava extremamente forte, ele colocou
pomada nos meus olhos e ajudou-me a ficar de joelhos.

As células do meu corpo vibraram e se moveram ao som do coro dos anjos. Isso foi realmente
incrível e as lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto ouvia as vozes perfeitas dos anjos
louvando a Deus.

Coro de anjos: “Na presença de Jeová, Santo, Santo, Santo Senhor Deus Todo-Poderoso, Que
era, é e há de vir. Quando toda a Criação canta Santa, Santa, Santa é o Rei! ”

Isso me fez chorar, embora fosse cantada em várias línguas e de alguma forma eu pudesse
entender as palavras. O hino era como a canção do Apocalipse e duas outras canções
combinadas em uma canção. Foi, de longe, uma das canções mais bonitas que já ouvi aqui.
Cada vez a música era ainda mais perfeita.

Eu: Chorando, orando e confessando. “Pai, por favor, me perdoe se eu fiz algo contrário ao Seu
plano. Perdoe-me por não me concentrar totalmente em Você, mas se eu permiti que outros me
tirassem do curso, por favor, conceda-me força, conhecimento e sabedoria para apenas fazer a
Sua Vontade e ouvir apenas a Sua voz. Eu te amo.

Deus: “Eu te amo, Erin. Agora, o que pesa tanto em seus ombros hoje? ”

Eu: “Várias coisas. Estou quase terminando de remover as coisas da minha garagem e deve
ser feito esta semana. Rezo por ter feito sua vontade e acredito ter descoberto por que isso foi
tão importante. Por favor, perdoe-me, pai, por possuir tal coisa.

“Também tive sonhos que parecem sonhos significativos, mas não sei o que significam. Além
disso, o que significam os pequenos amuletos? ”

Deus: “Erin, há muitas coisas pesando sobre você. Explique o que você descobriu. ”

Eu: “Estou com vergonha e quase vergonha de ter carregado isso comigo por tanto tempo. Eu
tenho um relicário antigo há cerca de sete anos e o mantenho em minha garagem. Era muito
antigo do Brasil e feito de madeira e vidro com cerca de vinte e quatro polegadas de altura.

“Eu também tenho peças de arte dele de Maria. Eles contêm caixas com sobreposição de
prata, bem como uma estátua de gesso de Maria. Há uma área onde as pessoas queimam
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velas como um pequeno altar em frente ao envidraçamento. Comprei na boa vontade em Bend,
Oregon, por cerca de cinco dólares.

“Como não adoro Maria, mas meu Salvador Jesus, pensei que era inofensivo. Agora eu
acredito que era usado em algo como rituais de Santeria, então eu joguei fora essa coisa. Junto
com este santuário, também eliminei todos os itens relacionados. Agora eu me arrependo, Pai,
de minha participação por possuí-lo. ”

Deus: “Isso era impuro, mas não pela razão que você pensa. Não sou um Deus para ser
adorado em uma caixa, pois não posso ser contido e não preciso mais de uma arca. Você não
pode adorar aqueles que caminharam Comigo ou Meu Filho e colocar sua imagem em um
santuário e esperar milagres.

“No entanto, você pode Me adorar em Espírito e em verdade e Eu estou lá. Quando você Me
adora em Espírito, isso significa que você, por convite, permitiu que o Espírito Santo residisse
em você. Na verdade, significa que você não pode servir ao mundo e a Mim, já que seu corpo é
o 'relicário' ou morada do Espírito Santo.

“Portanto, para Me adorar em Espírito e em verdade, você não deve habitar nas trevas. Erin, o
que você removeu da garagem foi um símbolo mostrado para Mim de que você está deixando
as coisas deste mundo e trocando-as por Mim. Alegrar. Agora, há mais. Por favor, conte-me o
seu problema. ”

Eu: “Foi dito que preciso me arrepender de fazer da minha cura um ídolo em vez de Você.
Depois disso, fiquei convencido de que Você me enganou e que eu não iria ao Arrebatamento.
Sinto muito."

Deus: “Erin, eu não te enganei, mas pedi que não se voltasse para o homem em busca de
respostas. Já que você pode vir diretamente a Mim a qualquer momento e perguntar
diretamente a Mim, por que precisaria enviar uma pessoa para apontar sua mancha? Por que
eu não diria a você diretamente?

“Erin, recentemente você não recebeu um arco-íris quando esperava esse arco-íris, embora as
condições para ele fossem perfeitas. Isso foi dado a você como um exemplo de colocar sua fé
em Mim em vez de no homem. Então, Erin, depois disso, o que eu te dei apenas dois dias
depois? "

Eu: “Dois arco-íris em condições inesperadas.”

Deus: “As condições para o arco-íris 'perdido' eram tão perfeitas que você tinha visto a
configuração dos fotógrafos para persegui-lo para uma foto. Para sua surpresa, apesar dessas
condições perfeitas, nenhum arco-íris apareceu.

“Erin, quem controla o tempo e os sinais? É o deus deste mundo que controla o homem que
controla isso ou é o Deus do Universo que determina o pôr do sol, a lua e as estrelas Quem
controla isso?
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“Eu também não determino o tempo e os tempos? E as estações? Por favor, diga-me, quando
dei ao deus do mundo o comando disso? Mesmo se eu tivesse, quem ainda o governaria em
tudo isso? Erin, se ao menos me importo com um pardal que cai, não conheço também os
cabelos da sua cabeça? Se eu te chamar de Meu amigo, eu te enganaria? "

Eu: “Não, padre, por favor, me perdoe.”

Deus: “Erin, confia em Mim como te amo”.

Eu: Sorrindo. “Pai, você me deu o relógio de presente que recebi neste fim de semana? Se o
fez, então, obrigado um milhão de vezes por isso, pois é tão lindo. ”

Deus: “Sim, Erin, este foi o meu presente para você. Se você for paciente e esperar em Mim,
sempre lhe darei muito maior do que você jamais imaginou. ”

Eu: “Sim, muito mais do que imaginamos. Pai, por favor, perdoe-me por segurar o relicário todo
esse tempo. Senhor, eu só queria que você soubesse que eu nunca adorei Maria e isso foi
mantido apenas pela estética. ”

Deus: “Erin, isso eu já sei, então, por favor, não se preocupe. Apenas lembre-se de que a sua
cura não depende de atos de serviço, mas sim do Meu tempo e este tempo já foi designado.
Erin, você verá esta hora marcada chegar antes mesmo de perceber e esta será a hora
perfeita.

“Não desanime e continue seu curso. Não desanime com a língua dos outros. Agora, obrigado
por vir Me ver, mas obrigado ainda mais por sua obediência no assunto que eu lhe pedi. Você
não deve ter outros deuses diante de Mim, tão grande é a sua recompensa por remover seus
ídolos. ”

Eu: “Pai, tu és a minha recompensa e enviaste Jesus, que é o meu presente, e o Espírito
Santo, que é a minha lâmpada”.

Deus: "Muito bem, Erin, você é amada."

Uriel me colocou de pé e me acompanhou até a porta enquanto os anjos cantavam. Ele
caminhou comigo até a floresta de Deus e eu tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto.

Uriel: “Erin, lembre-se de fixar seus olhos em Deus e não no homem. Não siga as palavras de
outras pessoas, não as leia ou visite seus sites. Em vez disso, permaneça focado na Palavra
de Deus e apenas Nele, não no homem e em suas divagações.

“O sonho que você teve continha elementos-chave sobre o tempo e os cartões comemorativos
eram as temporadas. Isso seguiu do outono ao inverno, da primavera ao verão. Estes estão por
vir e você pode até olhar para 218, 34, 38 ou mesmo 436.

“Olhe para a Palavra de Deus conforme as respostas estão contidas ali. O prédio era como
uma igreja ou templo com muitas estradas entrando. Havia coisas materiais lá e você tinha a
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capacidade de ir e vir quando outros não tinham acesso e seu amigo se distraía com as coisas
do mundo.

“A jovem teria aceitado sua oferta generosa se o deus deste mundo, a agente do correio, não
lhe oferecesse algo mais material. Há muito a extrair desse sonho. Agora, Deus não quer que
você se concentre nisso, mas no que Ele tem para você.

“Você fez uma viagem inesperada na quarta-feira e teve que dirigir três horas contra a sua
vontade para lidar com as coisas do mundo. Sem saber o que esperar, você encontrou um
presente de Deus.

“Como você foi paciente, não se curvou a nada há dez meses e esperou em Deus, Ele lhe deu
algo muito maior do que você jamais poderia imaginar e foi um sinal de Deus. Ele também lhe
deu o arco-íris não como o esperado, mas dois dias depois e duas vezes a porção.

“Ele tem muito planejado para aqueles que perseveram, então não se preocupe quando as
coisas não acontecerem como você planejou ou esperava. Leia a mensagem de Deus
enquanto o alegra. Isso não significa que você agora será jogado na cova, então, alegre-se.
Erin, não se deixe influenciar pelo homem, mas pela Palavra de Deus. ”

Sonhe…
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