
Sonho: Japão inundado

15 de outubro de 2020

Apenas um grão de areia

O sonho se abriu Eu estava em um aeroporto no Japão, meu avião já havia pousado no mesmo dia e eu estava preso no 

terminal, pois um tsunami atingiu a terra. Subindo as escadas para um andar superior, como os andares inferiores estavam 

debaixo d'água, vi que as pessoas já haviam aberto suas bagagens e se acomodado no chão, como em uma situação de 

abrigo contra desastres em andamento. Fui até uma parede externa para olhar para fora, através de uma janela alta de 

vidro laminado, para uma cena que era horrível. Muitas pessoas foram inundadas pelas águas da enchente, algumas se 

afogaram e outras ficaram com água na altura da cintura.

Interiormente, fui informado que o governo japonês deixará os pobres e a classe média perecerem, 

sem ajuda, porque a NOM quer que o Japão abate parte de sua população. Desvaneça.

Nota: veja O SONHO DO TERREMOTO NA CALIFÓRNIA DE 1937, VISÃO DE JOE BRANDT

Visão e mensagem: Square Cloud In The Sky 14 de outubro de 

2020

Apenas um grão de areia

Hoje vi, enquanto dirigia pela estrada, em que estou, através do para-brisa, uma enorme Square Cloud. Tinha 

de 8 a 10 andares e era perfeitamente quadrado nos quatro cantos, na parte frontal. Não é possível na 

natureza! Ele estava viajando para o sul. Eu olhei para ver se havia algo acima, que estava escondido? Mas 

era alto demais para ver qualquer coisa por cima. Fiquei chocado, mas continuei dirigindo meu caminho.

No dia seguinte, perguntei ao Senhor, o que isso significa? O Senhor me disse que estava escondendo um Batalhão de 

Demônios, viajando para seu destino na América. Pense, os transportadores de tropas anfíbios costumavam pousar 

soldados em uma cabeça de praia!

Recentemente, vi enormes nuvens ameaçadoras, de uma cor e textura estranhas, cobrindo o céu com 

rostos masculinos de aspecto monstruoso, embutidos nelas. Também por dois dias no início deste mês, uma 

névoa ou filme bizarro cobriu o céu, com uma cor indeterminada atuando como uma espécie de tela entre o 

sol e nossa atmosfera. Os maus estão aqui, esses fenômenos são indicações claras disso. Ore pela 

proteção do Sangue de Jesus.



Estas não são visões, mas eram na realidade. Tive alguns sonhos e recebo palavras ou mensagens, mas meus olhos viram 

claramente o que precede. Acho que estamos no início de avistamentos estranhos que em breve ficarão claros para todas 

as pessoas. Somente aqueles que estão ancorados em Jesus Cristo não ficarão apavorados, vencerão ou simplesmente 

experimentarão grande medo.

Escritura Marcos Capítulo 8, Versículos 22-25 (NLT)

22 “ Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego até Jesus e imploraram que 

tocasse no homem e o curasse. 23 Jesus pegou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Então, 

cuspindo nos olhos do homem, ele colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Você pode ver alguma coisa 

agora?"

24 O homem olhou em volta. “Sim”, disse ele, “eu vejo as pessoas, mas não consigo vê-las muito claramente. 

Parecem árvores andando por aí. ”

25 Então Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem novamente, e seus olhos foram abertos. Sua visão foi 

completamente restaurada e ele podia ver tudo claramente. ”

Mensagem:

Meus filhos, vocês não querem realmente ver o que está diante de vocês. Como disse o cego, você prefere 

ver apenas parte do óbvio. Desista de seus medos e olhe para a situação presente através dos Meus Olhos. 

Você deve estar em Paz e aceitar que tudo o que não é Amor deve ser purificado da terra.

Nos próximos dias você terá que guardar seus olhos para permanecer na sua Paz e não se distrair, 

poluir, aterrorizar ou tentar cair no pecado. Pois Satanás te conhece bem e tentará separá-lo de Mim, e 

ou fazê-lo cair nos pecados da sua juventude, ou nas suas fraquezas das quais ele está bem ciente. 

Seus olhos verão os caídos, mas saibam que EU SOU protegerei os Meus do mal.

Fim.

Nota: Leia Salmo 91 todos os dias!


