
 

 

 

ATAQUE BEM NO MEIO DIA 

 

Eu pesquisei "BEM MEIO DIA", não entendendo o que o SENHOR estava me             

mostrando. Descobri que não apenas significa "precisamente no meio-dia",         

mas também pode significar "o tempo de um confronto decisivo". Então eu li             

que havia um filme chamado 'HIGH NOON' de 1952, onde um xerife tem que              

enfrentar alguns assassinos sozinhos, já que a cidade estava com muito           

medo de se defender. Eu acredito que todos estes têm significados           

importante. 

VISÃO PROFÉTICA: 

Na mesma manhã do sonho, enquanto orava, vi no ESPÍRITO uma foto de             

uma cena de aquarela feita com lindas cores. Na foto havia um belo pasto,              

junto com árvores, céu azul e nuvens brancas. No entanto, na distância da             

paisagem, vi uma nuvem de COGUMELO branca, enorme e brilhante. 

 

SONHO PROFÉTICO: 

ENTÃO em 8 de agosto de 2019 eu tive esse sonho: 

eu estava em minha casa (embora não se parecesse com a minha casa na              

realidade), e havia muitas, muitas pessoas andando dentro da casa, assim           

como do lado de fora da minha casa no gramado. 

Todos pareciam perplexos e balançavam a cabeça, incrédulos.        

Aparentemente, a eletricidade caiu e eles não poderiam dirigir ou deixar           

minha casa ... eles estavam presos. 

Eu estava do lado de fora para entrar em minha casa. Quando abri a porta               

da entrada, olhei para dentro e vi toda a casa começar a balançar e tremer.               
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Então comecei a sentir sob meus pés e também no gramado. Todos            

tentavam manter o equilíbrio, pois o terremoto parecia quase forte o           

suficiente para nos derrubar. 

Depois que o tremor parou, contei ao povo o que eu achava que tinha              

acontecido, e eles ficaram chocados ao perder primeiro a eletricidade, depois           

o terremoto. Um homem disse que quando chegasse em casa, ele checaria o             

USGS, porque ele não acreditava que fosse um terremoto, mas algo           

diferente. Então eu acordei. 

INTERPRETAÇÃO: 

Como muitos dos meus avisos de sonho no passado, acredito que este            

sonho estava mostrando, mais uma vez, para um bomba atômica de Pulso            

eletromagnético. Pelo que entendi, um EMP tem duas ondas de choque ... as             

primeiras ondas de choque viajam mais rápido pelo ar e derrubam qualquer            

coisa elétrica ... a segunda onda é o choque físico real que pode fazer a terra                

balançar ou tremer, como um terremoto. 

Essas advertências são para nós buscarmos o SENHOR através da oração!           

Não se canse de orar. Arrependa-se e confesse seus pecados e certifique-se            

de estar certo com o DEUS. Procure-o com todo o seu coração e você irá               

encontrá-Lo! Em todos os seus caminhos, reconheça-O e Ele estabelecerá          

seus caminhos corretamente. Ore pela paz, misericórdia e pelas almas          

perdidas para encontrar o caminho para JESUS. 

VERSÁRIOS DAS ESCRITURAS: 

"Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração               

que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo". Romanos 10: 9 

“Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e               

buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos iníquos, então eu o              

ouvirei do céu, e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra”, 2 Crônicas               

7:14 

"Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas           

veredas”, Provérbios 3: 6 

"Que ele se afaste do mal e faça o bem; que busque paz e a persiga. Pois os                  

olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas              

orações; mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal”, 1 Pedro 3:11 
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