
Caro Jonathan,

6 de outubro de 2020

Por favor, ore sobre essas mensagens e publique-as se você for guiado. Sinto muito, meu e-mail não está funcionando no momento.

Acabei de ler a última mensagem recebida por Only a Grain of Sand chamada América, desça do seu pedestal! Isso foi mais uma 

confirmação para mim de que eu deveria enviar essas mensagens em obediência ao Senhor.

Na primavera de 2014, tive meu primeiro sonho profético. Isso me chocou e “me acordou” a ponto de começar a ver o mundo de forma 

diferente e permitir que Yahweh começasse a abrir meus olhos. Este era o meu sonho:

Vi meu marido e eu vestirmos discretamente nossas “roupas para o funeral” (seu paletó favorito e um vestido preto que eu havia comprado 

para aquela ocasião, mas ainda não tinha usado). Nós nos controlamos com eficiência, entramos em nosso carro e dirigimos até um prédio de 

2 andares a não mais do que alguns quilômetros de casa. Eu sabia que esse era um conjunto planejado e combinado de passos que 

tomaríamos para aquele período. Embora nunca falássemos uma palavra um com o outro, estávamos ambos em paz. Entramos no prédio e 

pegamos um elevador direto para o 2º andar. As portas se abriram para o que parecia ser uma sala multifuncional. O chão era acarpetado, 

havia um pódio na frente, mas não havia outros móveis dispostos na época. Eu, de alguma forma, sabia que as igrejas estavam se reunindo 

nesses lugares não marcados, preparando cadeiras para cultos ou estudos e quebrando-as ao terminar. Havia aproximadamente 30 pessoas 

em pequenos grupos (casais, famílias) de mãos dadas e orando em um sussurro ao redor da sala. Todos estavam parados em torno do 

perímetro da sala com o centro vazio. Todos pareciam estar em paz e com a mesma compreensão de que este era um acontecimento 

esperado. Meu marido e eu pegamos os últimos pontos ao longo da parede logo à esquerda do elevador e demos as mãos, orando. Logo em 

seguida, as portas se abriram e 5 soldados vestidos de preto com chapéus com uma estrela amarela centrada na frente e seus rostos 

cobertos entraram. Eles carregavam rifles automáticos e começaram a se aproximar de nós pelo lado direito do elevador, contornando a sala. 

A cada pessoa foi perguntado algo que não podíamos ouvir, mas sei que era uma questão de renunciar à nossa crença em Deus. Ninguém O 

negou, Cada pessoa foi morta a tiros. Quando eles chegaram, eu escolhi ficar atrás de meu marido para que ele caísse sobre mim. Não sei 

por quê. Fomos mortos e o sonho terminou depois que nos vi mortos no chão.

Acordei assustado e disse "Eu sei como íamos morrer!" para meu marido. Desde então, aprendi muito mais sobre essas 

visões e o propósito do Senhor. Recebi interpretação mais tarde na reflexão e na oração. Foi isso:

O prédio não marcado de 2 andares e a sala polivalente indicavam a perseguição aos cristãos e a proibição de igrejas e reuniões. Deus 

colocou a mim e ao meu marido no sonho onde eu nunca vi nossos rostos, mas sempre foram nossas mãos e corpos do pescoço para 

baixo e nas costas. Foi-me dado o entendimento de que era para me mostrar que isso aconteceria neste país em nossas comunidades, em 

um futuro próximo. Eu sei disso por causa das roupas que escolhemos usar, a pele de nossas mãos e o formato do nosso corpo e até 

mesmo como nós caminhávamos - nós não envelhecemos muito. O fato de não termos conversado e de todos os reunidos estarem em paz 

indicava um entendimento de que sabíamos que defenderíamos nossa fé e morreríamos para viver. (Eterally)

Agradeço ao Senhor por mudar a mim e a meu marido, por nossa fé e pela oportunidade de servi-Lo.



Minha primeira confirmação de que eu deveria compartilhar este sonho veio na manhã de 1º de outubro. st ( 2020) durante o sono. Eu tinha uma palavra em 

negrito:

CALIFADO!

(Um estado islâmico sob a liderança de um administrador islâmico com o título de califa. Árabe: também podem ser pequenos grupos dentro de 

um país. - Wikipedia)

Logo depois de ver a palavra em negrito, tive uma visão instantânea. Foi isso:

Um grupo de cerca de 5 homens, totalmente vestidos de preto, brandindo facões de maneira agressiva.

Pessoalmente, posso atestar que as “células dormentes”. (Is_s) estão espalhadas por todo o nosso país.

Que o Senhor nos mantenha sob a sombra de Suas asas. Irmãos e irmãs; Não olhe para a esquerda ou direita quando a 

perseguição e problemas vierem. Mantenha os olhos fixos Nele, nossa força e nosso Redentor. Invoque Seu santo e precioso nome 

em seu tempo de angústia.

Assinado: Firme + Esperançoso

A página 1of5 enviou meu e-mail.




