
Transcrição do sonho recebido por uma irmã do grupo Os Mistérios de Deus             

no dia 10 de janeiro de 2020. 

 

SONHO 

 

A paz do senhor Jesus Cristo meus amados irmãos.  

Tive um sonho agora pouco, que eu e ía me casar e sendo a NOIVA era                

responsável por mandar fazer um bolo. 

Estava cotando o valor do bolo pois tinha que ser um bolo bonito, saboroso e               

de três andares, mas não precisava ser grande, pois os convidados não            

eram muitos, eu estava com pressa pois faltavam apenas dois ou três dias. 

Não me recordo ao certo, mas eu estava bem cansada pois já estava tudo              

pronto, e enfim consegui encomendar o bolo, foi do jeito que eu queria, era              

um bolo de frutas, já havia provado, mas para conseguir comprar esse bolo,             

lutava muito.  

Tinham cães pitbull e rotwailers que tentavam me pegar, mas notei que não             

poderiam chegar perto de mim, até para a pessoa que ía fazer o bolo. Eu               

tinha que repreender aqueles cães para ela conseguir chegar no lugar onde            

seria o casamento.  

Fim do Sonho.  

 

DISCERNIMENTO DO SONHO PELO ESPÍRITO SANTO  

 

Notei que eu tinha que orar para cada atitude que iria ocorrer, pois aqueles              

cães eram demônios que tentavam avançar nas pessoas que estavam          

responsáveis pelo bolo, porque provavelmente, elas não sabiam repreender         

os demônios ou tinham medo, pois o inimigo das nossas almas se            

aproveitam muito dessas situações de medo. 

 

2 Timóteo 1:7 

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de               

equilíbrio. 

 

1 João 4:4 

Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em             

vocês é maior do que aquele que está no mundo. 

 

Tiago 4:7 

Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 

 

Provérbio 16:3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos              

serão bem-sucedidos. 
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