
 

 

Mensagem Completada em 18-10-17. Recebi essa mensagem do Senhor 

durante muitos meses.  

 

Desejo falar com vocês claramente para que meu povo não esteja em 

confusão quando as coisas que estou prestes a falar começarem a 

acontecer.  

 

Estou (100%), convicto que tenho a permissão de Deus para liberá-la. Por 

favor, sempre vá ao Senhor quando houver mensagens reveladas. 

 

 “Meus filhos, desejo falar-lhes com muita clareza para que o meu povo não 

fique confuso quando as coisas que estou prestes a falar começarem a 

acontecer. Existem muitas vozes conflitantes em seu mundo, especialmente 

na “mídia convencional”, rádio, televisão e “internet”. A maioria fica confusa 

por causa da rede de mentiras que o inimigo tece. O que Falo não se 

confunde. O que Falo dá paz de espírito. Falo por amor. Há alguns que 

alegam ouvir a Minha voz, mas as suas mensagens geram medo e confusão. 

Eu não desejo isso! Quando Falo, desejo que vocês cresçam em sabedoria e 

conhecimento; vocês não podem ter medo. O medo não vem de Mim. O 
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único medo que vocês devem ter é o temor do Senhor, vocês não devem 

temer nada além de Mim. Protegerei aqueles que Me temem. 

 

Quero que vocês observem o ódio planejado, divisão, turbulência, luta e 

caos que vocês vêm no seu mundo. Seu inimigo quer guerra e morte e ao 

seu redor e está prestes a ficar muito pior. Embora ele não tenha sucesso, o 

plano do inimigo é matar toda a humanidade e não deixar nenhum de vocês 

nesta Terra. O mundo fica mais escuro a cada dia e logo a única luz que 

estará na Terra estará naqueles que têm o Meu Espírito. Eles serão minha 

noiva remanescente, embora em pequenos números, Eu os protegerei. O 

inimigo não será capaz de tocar um fio de cabelo da cabeça dos meus 

remanescentes. 

 

 O que vocês vêm agora no cenário mundial é uma Grande Ilusão. Eles estão 

fazendo a humanidade acreditarem no falso paradigma de “mocinhos” contra 

“malvados”, mas eu lhes digo, todos estão do lado do inimigo. 

 

O inimigo escolheu 2 bodes expiatórios. Eles são suas marionetes, puxam 

suas cordas e criam batalhas verbais, violências, assassinatos, caos e 

confusão. O mal também controla Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping e 

Kim Jong Un, assim como todos os outros líderes de todas as outras nações 

deste mundo. Esses líderes não percebem que a escuridão é profunda, 

embora pensem que estão fazem o bem, estão profundamente na escuridão. 

No entanto, a escuridão por trás dos bastidores é muito mais profunda e 

escura. Seu líder é Satanás. 

 

Eu lhes disse muitas vezes que haverá um evento que desencadeará a 

sequência de destruição e cataclismo no tempo do fim, logo depois vem a 

Minha ira. Eu lhe contei muitas coisas sobre este evento. Ele será o pontapé 

inicial de muitos outros eventos que serão muitas vezes piores. O evento 

que ocorrerá na América será 10 vezes mais destrutivo do que qualquer 
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coisa que já se viu. Após este evento, o sistema financeiro da América e, em 

seguida, o mundo começará a entrar em colapso total. Não será muito 

rapidamente, mas acontecerá rapidamente.O evento será um ataque de 

“Falsa Bandeira” orquestrado pelos líderes das trevas que agora são 

conhecidos como o “Estado Profundo”. Eles se escondem nas sombras, mas 

serão expostos depois que eu permitir a Destruição. Esse são parte do Meu 

julgamento sobre um povo impenitente, para levá-los para os Meus braços. 

Esses julgamentos devem causar arrependimento e redenção de uma 

geração má que não segue os Meus caminhos. Os julgamentos se tornarão 

cada vez piores, à medida que o mundo não se arrepender. 

 

 O evento “Falsa Bandeira” também envolve fogo, mas não como você 

espera. Mais uma vez (como em 9–11) isso virá de armas avançadas de 

“tecnologia alienígena” que a maioria de vocês nem sabe que existe. Será 

forjado para que pareça que o ataque foi realizado por um inimigo. No que 

lhe concerne a parte atingida, retaliará e assim começará. 

 

A América entrou na Segunda Guerra Mundial em um ataque de “Falsa 

Bandeira” (Pearl Harbor) e entrará na Terceira Guerra Mundial da mesma 

maneira. Ela vai descobrir agora que Eu não luto mais por ela. 

 

A América sofrerá uma derrota humilhante e devastadora porque não me 

segue mais. Após o colapso financeiro, começa a guerra civil na América, 

visto que os benefícios e direitos das pessoas serão cortados, e somente 

aqueles que Me seguirem de perto serão providenciados. Este será um 

grande teste para os Meus filhos: a provisão de sua comida e provisões para 

aqueles que estão perdidos e em necessidade, esta será a maneira que 

muitos entrarão em Meu reino; através dos atos amorosos dos Meus filhos. 

É quando você mostrará sua fé pelas suas obras, e aqueles que não me 

conhecem descobrirão de fato que realmente não Me conhecem como 

pensavam. 
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Donald J. Trump não pode salvar a América, SOU o único que posso fazer 

isso, mas ela não Me quer. Donald faz parte dos planos do maligno e ele 

recebe ordens dele, embora tenha planos diferentes, agora é cúmplice deles. 

Após o evento, os Estados Unidos começarão a gritar por seu ex-líder, 

Barack Obama. Ele retornará, não por eleição. As pessoas da América vão 

amá-lo ainda mais do que antes. Ele será a sua esperança. Eles irão com os 

seus planos malignos, porque ele será possuído pelo próprio Satanás, ele os 

encantará e seduzirá para adorá-lo através de sua língua mentirosa e de 

seus sinais e maravilhas miraculosos. A maioria terá sua marca depois que 

os grandes terremotos e “tsunamis” caírem sobre à Terra. Então as outras 

grandes cidades da América serão completamente destruídas por seus 

inimigos, enquanto a Babilônia, a Grande, cairá em uma hora. Isso será feito 

com bombas nucleares dos inimigos da América, de dentro e de fora. Obama 

seguirá para governar o mundo depois de ter cumprido sua meta de destruir 

a América. Ele se preocupará em escolher um culpado. Ele estabelecerá o 

governo da besta quando os anjos caídos, que serão chamados de 

alienígenas, estiverem na Terra. Obama será seu líder, pois, ele é um deles, 

o que significa que ele não é da raça de Adão. Eles parecerão benevolentes 

quando limparem a radiação das bombas nucleares, mas suas intenções são 

puras maldade. Eles dirão que são seus criadores e até oferecerão uma 

prova falsa; esta é a forte ilusão e a maioria dos homens será vítima de sua 

sedução. Eles instituirão a marca do sistema de compra, venda e comércio 

da besta. Esta marca da besta consistirá em uma marca visível do lado de 

fora do corpo. Haverá renúncia de Jesus, como Senhor e Salvador, e aliança 

com a besta que é o Obama, e também um chip de computador colocado na 

mão direita ou testa que muda o “DNA”, de modo que aquele que o recebe 

não é mais da raça de Adão e assim será condenado ao lago de fogo para 

sempre. Eles tentarão conhecer tudo e controlar tudo, mas somente Meu Pai 

pode fazer isso, pois, Ele é o Deus Altíssimo, e ninguém pode se comparar a 

Ele! 
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Haverá um grande terremoto global, e o sol se tornará completamente 

negro e a lua em sangue, e as estrelas cairão na Terra fisicamente e 

espiritualmente como uma figueira que cai os seus figos quando é abalado 

por um vento poderoso. Então o céu recuará como um pergaminho enrolado, 

todas as montanhas e ilhas serão removidas de seu lugar. Haverá 3 dias de 

escuridão e minha noiva remanescente será transformada em corpos 

glorificados e então eles sairão e trarão a poderosa colheita por todo o 

mundo. Quando estiver terminado, quando a plenitude dos gentios for 

trazida, então eu os encontrarei nas nuvens e eles serão poupados da minha 

ira. Porque ninguém ficará no dia da minha ira. Todos se curvarão ao Rei dos 

reis e Senhor dos senhores.  Peço-lhe que se incline a Mim agora para que 

possa estar comigo naquele dia, o dia do Senhor. 

 

ESSAS ADVERTÊNCIAS! VEM RAPIDAMENTE!  

 

Yeshua  

Mashiach  

Jesus Cristo ” 

 

 

Fonte: 

https://444prophecynews.com/i-wish-to-speak-to-you-very-clearly-so-that-my-people-are-not-in-confusion-when-t

he-things-that-i-am-about-to-speak-of-begin-to-happen-holy-spirit-wind/ 
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