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O INIMIGO ESTÁ TENTANDO CORTAR E QUEBRAR A COMUNICAÇÃO 

COM A FAMÍLIA E ENTES QUERIDOS 

 

 

SONHO E PALAVRA DO SENHOR 

 

Ontem à noite tive eu tive um sonho onde meu filho que faleceu (na vida               

real) me perguntou se poderia pegar meu celular emprestado. Bem atrás de            

mim, pude ver uma figura escura à espreita, no sonho. Entreguei o telefone             

ao meu filho. Meu filho pegou o celular da minha mão e pouco tempo depois               

o devolveu, mas o telefone estava rachado e quebrado. Eu olhei para o             

telefone e ele tinha uma linha reta indo para cima e para baixo no telefone.               

O telefone estava completamente morto. 

O sonho terminou 

 

Interpretação: 

O inimigo está tentando CORTAR E QUEBRAR a comunicação com a           

família e entes queridos. Causando colapso e divisão entre eles. O que            

resultará em morte. Isso pode ser tanto no físico quanto no espiritual. 

Eu não sabia porque o Senhor me deu o sonho, porque eu oro por toda               

a minha família e linhagem de família e entes queridos várias vezes ao dia e               

sempre permanecendo em oração e jejum. Então perguntei ao Senhor por           

que Ele me deu o sonho e se eu deveria compartilhá-lo. Aqui está o que sua                

resposta foi: 

 

ASSIM DIZ O SENHOR: 

Sim, minha filha compartilhe com outros que vão ouvir e prestar           

atenção. Eu lhe dei esse sonho porque muitos dos meus próprios filhos estão             

caindo nas armadilhas do maligno e nem mesmo percebem que foram           

armadas para pegar eles. 

O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele causa divisão neles e             

ao redor de Meus filhos. Fazendo com que eles se tornem amargos, com             

raiva, com conflito. Com SENTIMENTOS de rejeição, traição e desespero. 

Seu plano (do inimigo) é matar, roubar e destruir. Suas táticas são            

sutis. Ele usa a família, amigos e todos e qualquer um que puder para              
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desempenhar seus papéis para uma queda profunda. Fazendo as pessoas          

pecarem por causa de seu estado EMOCIONAL. 

Está é a razão Meus filhos, é tão importante permanecer em oração e             

perto de mim. Para que Eu possa direcioná-lo de volta ao caminho certo.             

Pois se você seguir sua PRÓPRIA direção, desviará do caminho estreito e            

rapidamente se verá destruído pela fuga de pânico das massas. 

Eu estou lhe avisando para mantê-lo seguro. E fora de perigo. O Meu             

povo perece por falta de conhecimento. 

O inimigo está usando tudo que pode em seu saco de truques para             

causar morte e danos. 

O seu tempo é extremamente curto e ele deseja levar o máximo de             

almas que ele puder coletar que acabe no inferno. 

Eu posso só ajudar aqueles que clamam por Mim e seguem Minhas            

instruções. Eu não desejo que ninguém pereça. Agarre a Mim e à Minha             

palavra. Continue orando por seus entes queridos, apesar da maneira que           

eles possam agir em relação a você. E pode PARECER que nenhuma            

mudança aconteceu, Eu estou trabalhando por você. E Mesmo quando          

parecer que Eu tenho te abandonado, Eu estou muito perto de você. E Eu              

não vou falhar com você. O Meu amor por você não vai desaparecer. 

A tempestade SURGE! E Eu sou o seu ÚNICO ESCUDO E PROTETOR !! 

 

Escrituras: 

Oséias 4:6, “O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento:            

porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu            

não serás sacerdote para mim: visto que te esqueceste da lei do teu Deus,              

Também me esquecerei de teus filhos.” 

João 10:10, “O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir: eu             

vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.” 

Salmos 28:7, “O Senhor é minha força e meu escudo; o meu coração             

confiou nele e fui ajudado; por isso o meu coração se regozija muito; e com               

minha canção o louvarei.” 

Filipenses 4:7, “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,            

guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus.” 

Mateus 7:13-14, “Entrai pela porta estreita: porque larga é a porta, e            

espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por              

ela: Porque estreita é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida, e                

poucos são os que a encontram.” 
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