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PERCURSO DE COLISÃO 

 

Profecia 29 de agosto de 2019 

Escrituras: Salmo 14; João 1: 1-18 e Judas 

 

PALAVRA 

 

Muitas almas serão perdidas quando acontecer o colapso sem medidas e a            

queda da humanidade o aguardam. 

 

Todos os ídolos cairão sobre as cabeças dos homens. A velocidade incrível            

da tecnologia que aumentou para um nível nunca visto antes, vai ser            

interrompida. 

 

Tudo é idolatria, tudo é uma pedra de tropeço, tudo é da terra abaixo. Essas               

tecnologias criadas pelo homem aumentaram a idolatria e aumentaram o          

orgulho da vida. 

 

Ninguém procura por Aquele que é de cima. Ele é como nada, tornou-se             

obsoleto. No entanto, eu te digo a Verdade, eu sou o único Deus, não há               

outro Salvador, exceto eu. Eu seguro as chaves da morte e do inferno. 

 

Apenas um tolo diz em seu coração que não há Deus. 

 

O percurso de colisão será estimulado de cima. O que não é visto deve ser               

visto. Vou desvendar em meio a esse curso de colisão de desastre, Minha             

Face, e todos tremerão, do menor ao maior. 

 

Eu sou o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Eu sou o Senhor, criador e possuidor                

do céu e da terra. Não serei superado por minhas próprias criaturas. 

 

A igreja que virou pedra, virá a mim por medo de mim. Minha presença              

cairá, o temor do SENHOR, pois minha igreja extinguiu toda a luz por si              

mesma, meu castiçal, minha Luz e meu Espírito Santo. Minha glória deixou            

esses templos há muito tempo. 

 

O curso de colisão, o impacto de tudo o que você conhece é para desacelerar               

tudo. É um intervalo de tempo, Meu Tempo, rompendo a velocidade de            

Satanás para derrubar muitos para a condenação eterna. No entanto, aqui,           

Minha Graça florescerá. 
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Eu digo: 'Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem.' 

 

Meu perdão sempre permanece, é Minha Graça, é Minha Verdade, porque eu            

sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

 

Minha graça e misericórdia vem com o poder do meu Espírito Santo. Vem             

com a convicção da Minha Justiça, convicção do pecado contra um Deus            

Santo. Então, digo, preparem-se para a colisão sem medidas a qualquer           

momento que nunca houve antes em toda a humanidade. 

 

Todos temerão; contudo, aos que são o Meu Remanescente, vou lhe dar            

poder porque você creu em meu nome. 

 

Também escolhi muitos para entrar no Meu Reino, pois é Meu Pai que atrai              

todos os homens para Mim. 

 

Lembre-se, Meu Remanescente, fui eu quem o escolheu, você não me           

escolheu. É somente pela Minha Graça que eu os separei. Sua vida não é              

confortável, porque Eu, o Senhor, não quero que você se sinta confortável,            

pois seu lar não é desta terra. Esteje preparado porque a terra receberá             

rochas destrutivas dos céus para sacudi-la, purificá-la e derrubar o orgulho           

do homem e fazê-lo pó. 

 

Este é um tempo de grande destruição, pois a terra grita assassino!            

Assassinos de meus filhos cujos gritos eu escuto! 

 

A igreja de pedra organizadas pelo homem é construída em Mamom; Eu falo             

para você a verdade: ela será atingida primeiro! Seus carros, suas férias,            

suas roupas elegantes, seus livros, suas mercadorias são tudo sujeira para           

Mim. Você sequestrou o Meu Evangelho! Eu vou trazer muitos de vocês para             

os tribunais de difamação, pois vocês copiados Minha Palavra para seu           

próprio proveito. Eu te digo a verdade, você não será dono de nada, você              

ficarão com os egípcios enquanto trago muitas maravilhas de destruição          

sobre vós. 

 

Vocês são como os mágicos do Faraó! Vocês são como os mágicos e             

adivinhos de Nabucodonosor! 

 

A colisão está aqui! A queda de muitos líderes proeminentes da igreja,            

pastores, professores de falsas doutrinas devem cair de uma grande altura.           
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Com isso você conhecerá e temerá ao SENHOR. Estes vos serão um sinal             

para todos os que temem ao SENHOR. 

 

Rick Warren cairá, Joel Osteen será derrubado. A queda e a queda serão             

como David Wilkerson. Tema o SENHOR, ó Casa de Deus! 

 

Arrependa de sua iniquidade porque já superou àqueles que estão do lado            

de fora e que ainda não conhecem a Deus. Por sua hipocrisia, vocês             

afastaram muitas almas de Mim. Vocês os tem guiado para o caminho largo             

de destruição. 

 

A destruição está aqui! Não há paz! 

 

A maior de todas as colisões está aqui! 

 

O despertar deve vir de cima, pois todos estão dormindo! Embora eu diga             

que alguns de vocês estão começando a passar do seu sono para uma             

posição correta Comigo, Jesus Cristo. 

 

A calmaria desta terra em coma e em busca de prazer será sacudida três              

vezes! (três trimestres) 

 

Vou sacudir a terra com minhas próprias mãos enquanto você sacode seus            

belos globos de neve do Papai Noel no Natal. Você é como essas imagens,              

presas em uma bolha de plástico para serem compradas, admiradas e           

vistas. Mas você se tornou totalmente inútil, impotente com corações de           

pedra aos gritos dos sem-teto, aos estrangeiros que procuram comida,          

crianças que buscam amor, calor e segurança. 

 

O tempo de Minha restrição do Espírito Santo terminou sobre aqueles que eu             

escolhi para o Dia de Destruição.  

 

Àqueles a quem chamei: Sede fortes, estou convosco, pois sereis castigados           

por essas tempestades poderosas. Você não confundirá Minha voz e nem           

Minha orientação, nisto Eu prometi a você. Eu sou Aquele que impede você             

de tropeçar. Seu testemunho, sua própria vida, salvará a vida de muitos por             

toda a eternidade! 

 

A loucura e a imprudência do homem e seus planos serão destruídos, pois             

estou enviando Meus instrumentos de morte àqueles que estão inclinados ao           

mal, indescritível. 
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Esteja preparado Minha Noiva, Meu Remanescente, pois eu o fiz para ser            

vitoriosos, isto é para a Glória do Pai! Multidão de anjos virão ao seu auxílio               

ao Meu Comando. 

 

O tempo é curto, estou preparando seu coração e muitos desmaiarão de            

medo porque eles não me conhecem e nem sabem quem Eu sou. 

 

Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e              

que há de vir. 

 

Meu retorno é iminente, por isso digo: levante-se e veja a Libertação do             

SENHOR! 

 

Antes que Abraão existisse, EU SOU. 

Eu sou Aquele que anda no Jardim do Paraíso. 

 

Venha Minha Noiva, em breve estarás em casa. 

 

Jesus 
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