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Mensagem Profética: Bolas de Fogo e o Arrebatamento 

 

 

 

SONHO: 

Em maio de 2019, recebi um flash dream. Nesse sonho, eu estava olhando             

para o que parecia ser uma planície. Estava muito escuro no céu, sem             

estrelas ou lua. Eu então vi o que pareciam ser milhares de bolas de fogo               

vindo de cima para a terra. Parecia listras de fogo com longas caudas e              

poderia ter sido meteoritos. Isso me lembrou da história de Sodoma e            

Gomorra. Fim do sonho. 

“Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam,           

bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam; 

Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os                 

consumiu a todos”, Lucas 17:28,29. 

 

MENSAGEM: 

No dia 27 de junho de 2019 eu recebi esta mensagem do SENHOR: 

"Continue pressionando ... torne-se VENCEDOR! 

O atraso do tempo está sobre você. Você não pode sentir e perceber isso?" E               

ainda assim muitos não fazem nada, mas continuam em seus velhos hábitos            

e suas velhas rotinas, e logo eles serão abalados pelo que está por vir e               

vocês serão forçados a reavaliar sua própria vida. 

Eu chamei por arrependimento, eu tenho recebendo avisos através de MEUS           

mensageiros e através de MINHA PALAVRA. Agora tudo irá se desdobrar           

como foi previsto, haverá um evento principal que terá um efeito dominó,            

uma vez que isso aconteça, rapidamente se prepare ... para a represa dos             
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desastres. Estes são parte dos julgamentos do meu despertar que eu vou            

permitir. No entanto, por favor, saibam que quando as bolas de fogo            

começam a cair, o meu povo vai chegar para me cumprimentar .... como             

nos dias de muito! 

Até então, permaneça verdadeiro, humilde e arrepender para mim. 

Eu vejo tudo! 

Eu sei tudo! 

E eu ajo de acordo! 

Estamos muito mais perto para tudo isso acontecer! 

Procure por mim que chegarei em breve! 

Seu amado noivo, 

Jesus 

 

Então eu ouvi: 

"O tempo está ficando tarde ... não esteja dormindo as virgens e espere até              

o último minuto para se preparar ---- PREPARE SUAS LÂMPADAS AGORA!" 

 

“Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre              

Sodoma e Gomorra; E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e            

todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra”, Gênesis            

19:24,25 

 

“E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam            

preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.  

E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,          

abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não            

conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do                

homem há de vir”, Mateus 25:10-13 

 

“A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca               

sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do                

meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o               

meu novo nome”, Apocalipse 3:12 
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