
Levado para um portal espiritual

Irmãos e irmãs:

Conforme o majestoso Espírito Santo me guiar, contarei muitas experiências que tive durante minha caminhada com o Senhor. Fui 

salvo aos onze anos. Desde então, Sua companhia tem sido doce e progressiva a cada dia de minha vida.

Uma dessas experiências aconteceu cerca de vinte e cinco ou vinte e seis anos atrás. Eu não compreendia muitas coisas naquele 

momento, mas hoje posso ver porque o majestoso Espírito Santo me mostrou esta visão. Naquela época, os jogos eletrônicos eram 

uma novidade naquela comunidade rural, e algumas pessoas estavam viciadas no jogo Mario.

Meu falecido marido era pastor de uma igreja rural em uma pequena comunidade. Costumávamos fazer orações e jejuar às 

terças e quintas-feiras. Eu ia às quintas-feiras e meu marido ficava com as crianças. Normalmente eu chegava das 5 às 6 da 

manhã na capela onde trabalhávamos, e o dia todo ficava de joelhos no altar orando e jejuando.

Numa quinta-feira, enquanto orava no altar, senti uma brisa suave que vinha do meio da capela. Eu ouvi um bater de 

asas. Quando me virei, vi a pomba mais linda que já vi na minha vida, com um branco brilhante e penas radiantes. A 

pomba era tão grande que enchia a capela. Quando tentei ficar de pé, senti que estava no espírito. É difícil para mim 

explicar. A pomba voltou-se para uma Pessoa que não tenho capacidade de descrever. Isso está além do meu 

intelecto. A única impressão que ainda permanece em mim até hoje é o sentimento de Sua natureza. Isso me lembra a 

sensação de abraçar um bebê. Ele parecia tão gentil, tão doce, tão sensível e tímido!

Ele então falou comigo e me disse: “Quero que você leve uma mensagem para ...” E então ele mencionou os nomes de três 

pessoas de nossa congregação e me deu uma mensagem para eles. Então Ele me disse: “Leve uma mensagem para ...”, (e 

Ele mencionou o nome de uma jovem que estava em processo de divórcio) “para separar seu filho ...” (mencionou o nome de 

seu filho mais velho) “do eletrônico jogos. ” Então Ele disse: “Venha comigo, vou lhe mostrar por quê”.

Eu vi algo parecido com uma caixa de metal. Era pequeno. Eu podia ver dentro da caixa e havia fios, fusíveis, cabos finos pretos 

e vermelhos e algum outro conjunto eletrônico típico. Uma porta apareceu diante de nós e nós entramos por aquela porta 

naquela coisa eletrônica, era uma porta espiritual. Fiquei surpreso com o que vi. Entramos em um lugar úmido e mal iluminado. 

Era como uma caverna, uma grande caverna envolta em uma névoa cinza. Naquele momento não entendia muitas coisas, mas 

hoje, quando vejo as fotos dos jogos eletrônicos de hoje, vejo uma foto do que vi. Havia um enorme demônio guardando a porta. 

Eu estava com medo, mas o Ser Majestoso ao meu lado me disse para não ter medo. Ele disse: “Ele não pode tocar em você 

porque você está comigo”.

Continuamos andando, vi muitos tipos diferentes de demônios e principados. Alguns eram grandes em altura, outros eram 

pequenos. Alguns pareciam uma massa cinzenta, outros pareciam seres humanos e



outros gostam de monstros. A Pessoa Majestosa começou a descrever alguns deles para mim. Ele me disse: “Você vê 

isso? Isso é um demônio de fornicação. ” E Ele passou a fazer diferentes descrições, como demônios de violência, 

adultério, incesto, depressão, etc. Então Ele disse: “É por isso que eu não quero ... (mencionou o nome do menino) 

brincar com jogos eletrônicos.” Com saiu pela mesma entrada e chegou à capela. Ele me disse novamente: “Leve esta 

mensagem para ... (mencionou o nome da mãe). Então eu me vi no chão do altar.

Contei tudo para aquela mãe. Ela tinha dois meninos, um de 14 anos e o outro de dois anos. Infelizmente ela não 

acreditou, parecia muito fantástico. Ela me disse que esses jogos eram a única diversão de seu filho que tinha problemas 

nos pés. O menino piedoso tinha muitas palavras proféticas sobre um ministério de pastor para ele. Algum tempo depois, 

fomos transferidos daquela congregação para outra em outra cidade. Alguns anos depois, nós o encontramos e ele 

mudou. Ele nos disse que estava envolvido em shows de rock e fora da igreja e de Deus. Ele nunca alcançou o ministério 

que Deus tinha para ele.

Deus abençoe todos vocês. No amor de Cristo,

Hannah


