
Amados irmãos,

Por favor, seja paciente com esta leitura, pois o inglês é minha segunda língua. Tive essa experiência há cerca de dezesseis anos. 

Meu falecido marido era pastor, ambos educaram nossos filhos em casa, dois meninos e uma menina.

Meu marido decidiu comprar um jogo eletrônico chamado Age of Empires para ajudar nosso segundo filho nas aulas de 

Estudos Sociais. Ele mesmo configurou o jogo no computador, e meu filho começou a construir uma civilização medieval 

enquanto meu marido lhe explicava a história medieval. Enquanto eles estavam trabalhando naquele jogo, algo estranho 

aconteceu. Uma noite, depois de orarmos antes de ir para a cama, alguém bateu com força na porta da frente. Eu fui e abri a 

porta. Havia dois homens encapuzados com longas túnicas pretas. Eu não vi seus rostos. Eu senti um resfriado assustador. Eles 

disseram: “Estamos vindo para ...” e mencionaram o nome do meu marido e filho. Invocando o sangue de Jesus, bati a porta e 

corri para o meu quarto para ligar para meu marido. Oramos nos dias seguintes tentando obter uma resposta.

Alguns dias depois, tive um sonho. Fui levado a um lugar alto e de lá observei uma comunidade da era medieval. 

Tinha muita gente com roupas típicas. Eles estavam construindo algo que parecia uma comunidade. Era muito parecido 

com o que meu filho construiu. Havia muitas casas de pedra e madeira. Alguns foram concluídos e outros estavam em 

processo. Eu vi algo que parecia um templo. Foi concluido. Eu vi um altar feito de pedras e outras coisas que não 

entendi. Algo estranho me chamou a atenção, algumas pessoas arrastavam duas pessoas para o altar. Eles estavam 

desesperados para terminar o trabalho, mas parecia que algo estava faltando. Não sei por que percebi que era um 

padre. De certa forma, a pessoa que estava me mostrando a cena, deu um zoom nas duas pessoas, e percebi que 

eram meu marido e meu filho. Eu entendi que era algo como um ritual de sacrifício. Acordei muito assustado e confuso. 

E exatamente, quando eu verifiquei o jogo, a única coisa que meu filho precisava para terminar o jogo era um padre.

Quando contei ao meu marido no dia seguinte, ele queimou o jogo e nos arrependemos e pedimos perdão.

Irmãos e irmãs, deixei-vos esta experiência porque algum tempo depois tive algumas visões e sonhos onde o Espírito 

Santo me mostrou que estes jogos interativos abrem portas para o mundo espiritual. Existem entidades malignas por trás 

desses portais, esperando que alguém os abra. Esta é uma das razões pelas quais estamos tendo tantas lutas espirituais 

nestes últimos dias.

No amor de Jesus,

Hannah


