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Sonho, Interpretação e Palavra: Banco em Chamas 

 

6-30-19 

Três semanas atrás (6-8-19 eu acho) Eu tive um sonho que eu realmente             

não entendia no começo, então eu orei sobre isso. Eu geralmente não            

tenho sonhos que eu me lembro assim quando eu acordar, isso em si é              

significativo. O Espírito Santo confirmou-me que foi um sonho de          

advertência que me foi dado para compartilhar com aqueles que estão no            

corpo de Jesus Cristo. 

No sonho original, vi um banco, não um arranha-céu, mas um prédio            

grande com vários escritórios. (semelhante à foto acima) Então eu vi um            

caminhão-tanque semi-reboque-reboque, exatamente como os que      

enchem os postos de gasolina, parou ao lado do banco, o que achei muito              

estranho. Em seguida, vi muitas pessoas, que eu tinha apenas um           

"conhecimento" sobre executivos bancários em ternos caros, saindo        

sorrateiramente do prédio. Assim como o último desses banqueiros         

chegou a uma distância segura, houve uma enorme explosão e o sonho            

acabou. 
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Então você pode ver que o sonho original não foi muito fácil de             

interpretar, mas eu sabia que o Senhor iria dar mais sobre isso e Ele fez.               

Mas eu não obtive a interpretação deste sonho até 6 a 28 de 6 a 19 de 19,                  

juntamente com algumas visões adicionais durante meu tempo matinal de          

oração e adoração. Ele faz as coisas em seu próprio tempo e não devemos              

tentar apressá-lo ou correr na frente dele. É quando tentamos fazer as            

coisas com nossa própria força e / ou conhecimento. Isso é chamado de             

“andar na carne”, mas para ouvir e / ou ver o que o Espírito Santo está                

fazendo, devemos estar andando no Espírito ou cedendo o controle de           

nosso corpo, alma e espírito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo            

morrendo para a carne diariamente. (Se você gostaria de ler mais sobre            

isso, aqui estão algumas grandes escrituras de Romanos 8, Gálatas 5).           

Então, quando eu entreguei totalmente esse sonho e o coloquei aos pés            

de Jesus, Ele me deu as visões adicionais que eu precisava, junto com a              

interpretação e a mensagem que Ele quer falar para todos nós. 

A primeira visão rápida que tive foi sobre o caminhão-tanque          

semi-reboque. O motorista do caminhão engatou a mangueira de entrega          

no tanque de armazenamento subterrâneo e depois foi embora. Enquanto          

as costas do motorista estão viradas, um homem mascarado desconectou          

a mangueira do tanque e começou a despejar milhares de galões de            

gasolina em todo o lado de fora do banco. Então eu vi a segunda visão               

instantânea de outro homem mascarado segurando uma partida acesa e          

ele jogou na gasolina por todo o chão e de repente o prédio inteiro estava               

em chamas. Esses homens mascarados podem ser membros do ISIS ou           

de alguma outra organização terrorista ou alguém que se pareça com um            

deles, como spetsnaz russo ou até mesmo algum outro grupo que eu não             

conheço. O edifício não foi totalmente destruído, mas foi muito danificado. 

Isto é o que o Senhor me deu para a interpretação de tudo isso junto. O                

banco representa o sistema financeiro atual, com o dólar americano como           

moeda de reserva mundial, que está em vigor desde o início do Petrodólar             

em 1974 pelo presidente Richard Nixon e pelo secretário de Estado Henry            

Kissinger, da família real saudita, os mais poderosos e membro da OPEP            

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Isso tirou a América          

do padrão-ouro (também chamado de acordo de Bretton Woods) e forçou           

todas as nações importadoras de petróleo do mundo a comprar dólares           

americanos para comprar petróleo. O caminhão tanque de combustível         

semi-reboque representa o sistema SWIFT que fornece moeda ao sistema          

bancário atual. A gasolina em si é representativa do petrodólar que           

alimenta o atual sistema bancário. Quando a mangueira de entrega é           
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desconectada e transborda por todo o solo, ela representa países que           

estão ignorando o petrodólar e usando seus próprios sistemas para          

transações. O homem mascarado que joga a partida acesa representa o           

USS Abraham Lincoln sendo atingido pelo fogo e afundando. Os          

banqueiros e os ricos sabem que isso está chegando porque isso faz parte             

do plano da Nova Ordem Mundial de trazer o novo sistema financeiro, que             

será o sistema da besta. O incêndio e a explosão no edifício do banco              

representam uma enorme desaceleração na economia da América e na          

guerra com o Irã. O sistema bancário atual que envolve o petrodólar não             

será reduzido neste momento, mas será severamente enfraquecido. O         

evento inicial de chumbo irá danificá-lo ainda mais. Haverá muitos          

cataclismos naturais que trarão também a economia americana. Ele não          

vai descer até que o sexto selo termine um grande terremoto causado por             

um asteróide no Caribe (como visto por Efrain Rodriguez) e então Rússia e             

China atacam e invadem a América e todas as suas principais cidades            

serão queimadas até o chão. 

Esta é uma palavra que o Senhor me deu na manhã de 30 de junho de                

2019, que acompanha tudo o que foi dito acima. 

“Meus filhos, vocês são os únicos que me ouvem agora, por favor,            

levem esta mensagem muito a sério. O mundo está preocupado          

com seu próprio microcosmo da vida. Permitirei que as coisas de           

que falei agora atraiam sua atenção para que olhem para Mim e            

clamem por Mim. Alguns se voltarão para Mim, mas a maioria não            

e endurecerão seus corações e endurecerão seus pescoços ainda         

mais para Mim. 

Tem havido muitos espíritos enganadores e falsos profetas        

enviados entre o Meu povo para lhe dizer que tudo vai ficar bem             

por agora e que você tem anos para se preparar, mas isso é             

totalmente implícito! Alguns dos juízos já chegaram a vocês,         

América, mas há muito mais vindo porque não há arrependimento          

na terra. Olhe para o meio do seu país, América, suas plantações            

não foram plantadas, escassez de alimentos e fome estão         

chegando à terra da abundância. A explosão na refinaria na          

Filadélfia foi o começo do que está por vir também. Mais e ainda             

maiores refinarias serão retiradas e seu sistema de transporte         

chegará a uma parada brusca, à medida que o preço do           

combustível, dos alimentos e de tudo o mais disparar. Isso será           

multiplicado ainda mais por causa da queda do petrodólar. Está          
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tudo convergindo para você agora, América. Você vai bater e          

queimar em uma hora! Eu tenho falado isso muitas vezes para           

muitos dos Meus mensageiros e acontecerá porque você é a          

grande Babilônia! 

Para todos os que querem ouvir e ver, você deve buscar-Me agora            

com todo o seu coração, para que eu fortaleça seu corpo, alma e, o              

mais importante, o espírito, para o que está prestes a acontecer.           

Tudo o que eu disse aos Meus profetas está prestes a acontecer            

tanto bons quanto maus, não apenas na América, mas no mundo           

inteiro. Não há lugar que escape ao julgamento, exceto onde meus           

filhos santos estão localizados. Minhas bênçãos estão sobre eles. A          

escuridão está aumentando, mas a luz também está subindo e vai           

superar a escuridão, mas não pode haver escuridão em você,          

minha noiva remanescente. Suas vestimentas devem ser sem        

mancha ou ruga ou qualquer coisa assim, lavada em branco          

espumante no meu sangue que foi derramado. Você brilhará por          

Mim e mostrará Minha misericórdia no julgamento, enquanto te         

capacito a fazer poderosos milagres nunca antes vistos sobre a          

terra antes que eu te traga para casa para estar Comigo para            

sempre. 

A primeira parte do julgamento sobre a América é através da porta            

e o resto vem rapidamente. Você vai ver isso acontecer com seus            

próprios olhos e saber que você foi avisado. Sejam cheios do Meu            

óleo que eu dou livremente e Meu suprimento nunca fica seco!           

Peça de Mim e eu dou a todos aqueles que Me desejam mais do              

que qualquer coisa ou qualquer outra pessoa e você transbordará          

e tocará os outros com Meu amor. 

Jesus 

Yahshua ” 
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