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Notícias recentes.  

Submarino russo militar no fundo do mar pega fogo, matando 14 [7/2/19] 

www.nytimes.com/2019/07/02/world/europe/russia-research-submarine-fi

re.amp.html 

Parece que este fogo submarino russo poderia levar ao cumprimento desta 

profecia de 2016. América será destruída! 

Profecia Submarina 

26/01/16 

WENDY LEE 

Wendy Lee (Post do YouTube) 

 

Eu vejo um submarino saindo da água. Eu vejo soldados mortos e vejo 

pessoas saindo do submarino parecendo que não conseguiam respirar. Eu 

ouço do Espírito Santo: “Os chineses sabotarão o submarino russo e 

culparão os EUA.” 

 

Amós 9:10 Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, 

dizendo: O mal não nos alcançará nem nos impedirá. . 

Por favor, leve esta Palavra para a oração. 

Lucas 2:49 e disse-lhes: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu 

devo estar no negócio de meu pai? 

 

Recebi esta Palavra do Pai Deus Yahweh às 15:47 do dia 26 de 

janeiro de 2016: 

Filha do Meu Coração, escreva Palavras Importantes e Inerrantes 

do Pai Javé para os Meus Filhos ouvirem, verem e experimentarem: 

Meu Filho, O amor é tremendo para você, ó habitantes da terra. Seu 

amor é maior que a montanha mais alta, mais vasta que toda a 

extensão dos céus, e é mais profunda que as próprias profundezas 

de suas almas. Isso é o quanto Deus te ama e até mais que isso. 

Meu filho Yeshua sujeitou-se a viver sob o homem aqui na terra, 
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enquanto crescia em seu corpo terrestre. Nunca se esqueça de que 

Ele, o Deus Todo Poderoso, deixou a Sua glória, para vir morar com 

os homens e sofrer e morrer por todos os pecados do mundo. Ele é 

o seu muito messias. Infelizmente, Meu Israel ainda espera que Ele 

apareça pela primeira vez. Eles foram parcialmente cegados por 

trazer Meus Gentios à Graça e à Glória de Meu Filho e à Vida Eterna. 

Mas eles logo conhecerão a verdade. Meu Filho, Aquele que veio e 

morreu e eu o levantei muitos milhares de anos atrás; eles saberão 

quem ele é. Meu filho foi morto antes dos fundamentos da terra. 

Deus tinha tudo isso planejado antes de eu criar qualquer humano. 

 

Deus sabe todas as coisas. Eu sei quando o inimigo tenta ser 

sorrateiro, pois satan ainda pensa que pode ganhar. Para isso, 

deixe-me lembrar-lhes meus filhos, que meu filho tem a vitória. Se 

você está em Meu Filho Yeshua, você tem a vitória que você precisa 

para superar qualquer situação em Seu Nome Vitorioso e Poderoso. 

Eu dei a minha filha uma visão de um catalisador que traz a guerra 

para os americanos. Quando lhe dei a visão, ela perguntou-me se é 

assim que começa a guerra e eu disse Não, mas isso ajuda a 

provocar o ódio entre a Rússia e os EUA, pois já está no ar. Isso é o 

que a guerra é sobre; é arrogante e é o ódio maligno; é sobre salvar 

o rosto. Esteja preparado América, isso está chegando. Meu Filho 

deu a Minha Filha uma Mensagem para todos os Seus filhos se 

prepararem. Esta Mensagem será dada muito em breve agora; 

como Minha Filha está em sintonia com tudo o que o Deus Poderoso 

lhe diz. 

Pai Deus Yahweh Elohim, preparando Seus filhos da terra para o 

que está chegando, falou! 
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