
 

 

(Esta mensagem me foi dada no dia seguinte ao terremoto de 7 graus em 

Anchorage, Alasca) 

12-1-18 

Meus filhos, o tempo de agitação começou e não vai parar até eu voltar. Só 

porque nem tudo acontece em um dia, haverá zombadores e 

escarnecedores, mas eu lhes digo que a intensidade aumentará. Marque 

minhas palavras! O número 7 é o meu número e você viu isso neste último 

tremor. Isto é apenas o começo! Este foi apenas um aviso em comparação 

com o que está vindo em sua terra a América. 

Quem se arrependeu por causa desse aviso? Você compartilha a destruição 

na sua mídia social e em todos os seus dispositivos, mas você já prestou 

atenção? Você já considerou que eu, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso 

dos Deuses está tentando chamar sua atenção? Você despertará do seu 

sono e correrá para os Meus braços que esperam ou você cairá no buraco 

quando a Terra se abrir e engolir você? A escolha é sua! Eu te amo e quero 

que você me escolha, mas eu não vou forçá-lo. No entanto, farei tudo em 

meu poder para convencê-lo a gritar para mim. 

Eu dei aos Meus filhos e filhas sagrados muitos sonhos e visões dos terríveis 

terremotos que vão acontecer muito em breve. Eu lhes digo que estes são 

mais terríveis que você pode imaginar. Os terremotos que você teve até 
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agora são apenas uma pequena amostra do que está por vir. O "Big One" 

está chegando! Muitos de vocês dizem: "Nós ouvimos isso há décadas", mas 

eu digo que isso vem agora! Ainda que se tenha demorado por causa da 

minha grande misericórdia, de que aproveitaste, não tardará. Você acha que 

é uma coincidência que a maioria das cidades malignas deste mundo 

estejam em limites de placas tectônicas? Não é! Nem é uma coincidência 

que as cidades mais malignas também estejam perto de grandes massas de 

água, para que eu possa usar minhas águas para levantar-se em julgamento 

sobre elas. 

Anchorage só sentiu um tremor comparativamente pequeno e ainda assim 

você se maravilha com o que a destruição foi causada. 

Seattle, você me cutucou nos olhos com sua Space Needle! Vocês se 

exaltaram acima da medida e eu os derrubarei enquanto os sacudo e trago 

fogo e água. 

Vancouver, humilhe-se diante de mim! Faça-se baixo ou eu vou fazer você 

baixo, arrasar no chão. 

Portland, você me rejeitou e minha violência amorosa, assim, um fim 

violento que você terá. 

São Francisco e Oakland, vocês sentiram o Meu tremor antes, mas não é 

nada comparado ao que vocês verão no futuro, pois vocês abandonaram 

suas afeições naturais pela perversão e devassidão. Você diz que tem 

orgulho de ser “gay”, mas seu orgulho está levando a uma queda e sua 

“homossexualidade” se transformará em tristeza sem fim. 

Los Angeles, você é a cidade dos anjos caídos, não dos Meus santos anjos, 

você será lançado no mar e não existirá mais! 

Hollywood, você vomitou sua sujeira e perversão em todo o planeta, mas eu 

vou te limpar no fundo do mar. 

Califórnia, você queimou com fogo, mas você não se arrepende, você não 

Me dá escolha senão te julgar. 
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Las Vegas, você gosta de se chamar de "Sin City", você pronunciou o 

julgamento sobre si mesmo. 

Phênix, você deve queimar, mas você não se levantará das cinzas. 

Não só no oeste você deve queimar, oh Babilônia, mas todas as suas 

grandes cidades devem queimar. Todas as vossas cidades são uma 

abominação para mim! Eles são centros para o mal e o pecado e eu os 

abalarei e inundarei e os queimarei e assim eles serão purificados. Depois 

que o tremor se intensifica no oeste, o fogo cairá no leste. Nova York, 

Chicago, Boston, Filadélfia, Washington DC e muito mais. América, depois 

que você ajudar na divisão da Minha terra, então sua terra será dividida no 

meio e toda a nação sentirá o tremor violento! América, você deve sentir 

minha mão contra você e Minha ira será derramada sobre você e você será 

totalmente humilhado diante de Mim e se tornará desolado e acontecerá a 

você antes que aconteça a qualquer outra nação. 

Eu grito para você agora! Pois eu conheço os horrores que você verá, Meus 

filhos desobedientes. Seus piores pesadelos se tornarão realidade e então 

seus piores pesadelos se tornarão os melhores de seus dias, à medida que 

os eventos com os quais você nem sequer sonhou, chegarão a você. No 

entanto, mesmo as coisas mais terríveis que podem acontecer com você na 

Terra não se comparam a nem um segundo no inferno e no Lago de Fogo. 

Este é o seu destino se você não se arrepender e me escolher. Eu não fiz 

esse lugar para você, mas para o enganador de toda a humanidade. Mas 

aqueles que se deixaram enganar por ele se juntarão a ele em seu destino 

final. Eu avisei uma e outra vez para não ser enganado, mas você não deu 

atenção às minhas instruções. Sim, você nem sequer me escuta! Suas 

mentes estão ocupadas demais sendo preenchidas com as preocupações 

deste mundo e com todas as armadilhas existentes nele. Eu posso puxar um 

camelo pelo buraco de uma agulha muito mais fácil do que eu posso livrar 

um homem rico de suas posses e preocupações neste mundo, mas todas as 

coisas são possíveis comigo. Meus filhos não tenham ciúmes de homens 

ricos, pois a destruição deles está próxima e o fim deles será completo e 

total destruição no fogo para sempre. 

Eu peço a você que se arrependa e se arrependa agora enquanto ainda há 

tempo! 
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Eu vim como cordeiro e volto como leão! 

Jesus Cristo 

Yahshua ha Mashiach 
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