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Ontem à tarde, 6-21-19 recebi um email de um irmão chamado David            

Jones Sr. Pelo que sei, nunca conversei com ele antes. Recebo alguns            

e-mails por causa do meu ministério on-line, mas este foi diferente de            

qualquer outro que já recebi, como você verá ao lê-lo. Eu peguei este             

e-mail antes do Senhor e perguntei a Ele sobre isso e Ele confirmou que              

era dele. Também enviei para alguns amigos de confiança, que conheço           

ouvir o Senhor, e eles confirmaram também. Peço-lhe que leve isso diante            

do Senhor Jesus, Yahshua ha Mashiach, por si mesmo e veja o que ele              

gostaria que você fizesse a respeito disso. 

Este é o e-mail exato que recebi na tarde de 21 de junho de 2019: 

“Jeff, isso é URGENTE! Meu nome é David Jones Sr. Sou filho de nosso              

Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou dos primeiros frutos remanescentes.           

Em 8 de agosto de 2018, fui levado a todos os sonhos e visões noturnos. Eu                

fui mostrado do remanescente e do perdido e morno. Que uma divisão            

estava chegando. Aqueles que ainda estão em cima do muro seriam           

arrastados para o mal deste mundo. Então eu fui mostrado uma caixa preta,             

então dentro desta caixa preta letras vermelhas começaram a aparecer.          
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Dizia "ALERTA DE BANDEIRA FALSA". Eu então voltei e abri meus olhos. Eu             

peguei meu telefone pensando que um evento de bandeira falsa tinha           

acontecido e tudo o que estava no meu celular foi uma notificação do             

YouTube para um vídeo do Mike 444 intitulado false flag event !! A imagem              

para este vídeo era um fundo preto com letras pretas dizendo “Alerta de             

bandeira falsa”! Eu assisti o vídeo e foi uma palavra do nosso Senhor dada a               

você sobre o evento de início. Avanço rápido para 18 de novembro de 2018.              

Enquanto eu estava em oração no espírito, perguntei ao Senhor quando           

ocorreria este evento falso de bandeira e fui imediatamente levado a uma            

visão. Eu estava no céu olhando para uma grande cidade à noite e ouvi a               

PALAVRA Filadélfia e as palavras Filadélfia apareceram sobre esta cidade,          

então eu estava de volta à minha oração. Eu escrevo todos os meus sonhos,              

visões, escrituras e audibles que me foram dados em meus cadernos. Ok,            

ontem à noite, por volta das 9 da noite, saí de uma oração e fui dito para ler                  

esses cadernos! Eu abri e a página para a qual abri foi a visão da Filadélfia e                 

o evento de lançamento. Uma irmã em Cristo ENTÃO me mandou uma msg             

perguntando o que eu estava fazendo, e eu disse a ela que o Senhor me               

levou aos meus cadernos e direito à visão da Filadélfia e eu disse a ela que                

isso é o que me foi dado sobre o que procurar para ANTES que o evento de                 

kick-off ocorresse. Hoje de manhã eu acordo com OUTRA msg desta irmã e             

ela está dizendo que ela está perdendo por causa do que eu disse a ela na                

noite passada. Ela disse que ligou sua tv esta manhã e tudo o que ela está                

vendo são explosões na Filadélfia !! A maior refinaria de gás dos EUA             

explodiu às 4 da manhã, horário do leste. O evento inicial que lhe foi dito               

está prestes a ocorrer Jeff !! Eu não tenho plataforma, mas o Facebook para              

compartilhar isso com. Eu tenho chorado TODA manhã porque o Senhor está            

me dizendo que os perdidos e mornos serão perdidos. POR FAVOR, leve tudo             

isso para o Senhor e compartilhe se ele confirmar isso para você !! Vou              

postar no Facebook e entrar em contato com outras pessoas para           

compartilhar também. Deus te abençoe e a sua. Esta é uma foto das             

explosões na Filadélfia esta manhã ” 
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