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A única coisa que será grande novamente sobre a América será sua 

queda porque ela me abandonou! 

 

Meu filho, quero que você escreva para o meu povo mais uma vez,             

porque são poucos os que conhecem a minha voz quando falo e menos             

ainda os que entendem o que estou dizendo.  

Meus julgamentos estão na Terra ainda hoje, mas a maioria os           

descartam como eventos que ocorrem naturalmente ou como mudanças         

climáticas devido ao homem ou até mesmo o homem que está controlando            

as mudanças que estão ocorrendo.  

Isso é falso EU SOU estou no controle, estou usando o Meu Destruidor             

de Nações, exatamente como pretendi, e isso se intensificará até a era            

atual. Agora mesmo, você está enfrentando mais inundações, tornados,         

terremotos, vulcões do que em sua "história moderna", mas ainda há muito            

mais por vir. Fui misericordioso e, mesmo em Meu julgamento, sou           

misericordioso, mas à medida que o pecado aumenta, meus julgamentos          

também aumentarão.  

Eu envio essas coisas para a Terra, para que o homem se humilhe, se              

arrependa e clame a Mim, mas a maioria só endurece ainda mais o coração,              

estica o pescoço e até agita os punhos em direção a Mim com grande raiva e                

rebelde.  

Esse ciclo vicioso, poderia ser interrompido se o arrependimento fosse          

realmente encontrado no coração dos homens, mas está em muito poucos           

corações e seu número está diminuindo conforme o tempo passa. Meus           

julgamentos aumentão gradativamente, a fim de afastar o homem caído de           

sua complacência. Permitirei que tudo seja tocado pelo inimigo, mesmo          

aqueles que são meus que não entregaram completamente todos os          

aspectos de suas vidas a mim. 
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Sim, isso tocará em você, América! Você não está acima da censura!            

Você será o mais atingido! Você caiu no maior pecado de todos e você o               

ama. Você me conheceu uma vez, mas abandonou o que é santo e bom e               

despreza a Minha correção.  

Eu os avisei repetidamente por Meus profetas e vigias, especialmente          

nos últimos dez anos, mas você não está Me ouvindo. Você ficou            

ensurdecido com o barulho caótico do deus deste mundo, que mais ama,            

mesmo que não o conheça. Tentei avisá-lo com a minha voz baixa e calma,              

mas esse tempo está terminando. Meus julgamentos misericordiosos        

abalarão profundamente a América e o mundo em Meus últimos pedidos de            

arrependimento da maldade e do pecado. 

Eu te aviso novamente América, desastre e calamidade vêm         

rapidamente para você. Depois que o Abraham Lincoln cair em chamas e            

você estiver envolvido em conflito, a torre que leva o nome de Donald             

Trump também será afetada e, assim, ele enfrentará sua morte durante           

esse evento violento. Como já lhe disse antes que Donald Trump é como             

Belsazar, ele será morto e a América será dada aos medos e persas (Hoje é               

o Irã dos dias atuais e algumas partes dos países vizinhos.) 

Após esse evento de lançamento, começa o julgamento mais severo          

sobre a América. A maioria não entenderá que tudo isso foi planejado há             

anos e agora o palco está montado e todos os jogadores estão no lugar. A               

guerra contra a América virá em todas as frentes e internamente. A Jihad             

Muçulmana e a guerra civil ocorrerão simultaneamente, juntamente com a          

ruína financeira, a lei marcial, a fome, as doenças, além de terremotos,            

inundações, tsunamis, incêndios, tornados, furacões, vulcões e, em seguida,         

nuclear e até destruição de "alienígenas", que são os mortos - e suas armas              

que a maioria nem leva em consideração. 

Então a minha ira será derramada sobre você, ó Babilônia, a grande!            

Uma grande bola de fogo que você não vê, porque é de Mim. Isso terminará               

os julgamentos dos Selos e Meus servos selados serão transformados e           

enviados para colher todos aqueles que Me receberiam como Salvador. 

Durante tudo isso, Obama será bem-vindo de volta para liderar a           

América e a maioria depositará sua confiança nele. Ele promete paz e            

proteção, mas traz caos e destruição. Como eles serão tolos! Quão           

completamente tolo é confiar no homem, em vez de mim! Ele fará            

absolutamente o que seu pai Satanás faz de melhor, rouba, mata e destrói:             

o tempo todo sorrindo e mentindo.  

Ele finalmente poderá realizar seu objetivo. Ao partir, os Estados          

Unidos serão atacados do norte, enquanto ela está totalmente         

desorganizada e incapaz de se defender. Esta é a destruição final em uma             

hora pelo fogo de Babilônia, a grande. A única coisa que será grande             
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novamente na América será a sua queda, porque ela me abandonou! Mesmo            

nisso, busco o arrependimento de cada alma individual. O arrependimento          

nacional não ocorrerá, o julgamento foi estabelecido. Você não conhece a           

abundância de lágrimas que derramei por você, mas você me recusou.           

(Senti sua dor em uma profunda tristeza) 

Filhos, ainda resta muito pouco tempo para render-Me tudo antes que           

isso aconteça. “Observe, portanto, e ore sempre para que você seja           

considerado digno de escapar de todas essas coisas que acontecerem e de            

comparecer diante do Filho do Homem.” (Lucas 21:36).  
Minha noiva restante escolhida escapará da destruição para ser usada          

por Mim na Última Colheita, mas mesmo estes, estão passando e passarão            

por tribulações e provações para torná-los perfeitos, assim como eu, o           

Capitão de sua salvação, foi aperfeiçoado através de sofrimentos (Heb          

2:10). Meu amor infinito em seus corações será usado para salvar muitos            

das chamas do lago de fogo. 

Venha a Mim hoje em intimidade e peça-Me que o use nesta breve             

hora de provação para toda a Terra (Apoc 10:10). Responderei a suas            

orações se elas forem verdadeiramente do seu coração, sem motivo egoísta. 

EU SOU aquele que julga todos os motivos, pensamentos e intenções           

do coração (Hb 4:12). Seja purificado pelo Meu sangue e seja transformado            

renovando sua mente pelo Meu Espírito. Este é o seu ato espiritual de             

adoração! Esta é a minha boa vontade aceitável e perfeita para você!            

(Rom 12:1-2). Porque eu sou um Espírito, e aqueles que Me adoram devem             

adorar em espírito e verdade (João 4:23). 
O tempo está chegando rapidamente e ninguém pode parar o          

julgamento, pois esta é a minha vontade. Aproxime-se de mim e dê tudo             

para mim agora! 

Quero que todos sofram o mínimo possível. Ouça e seja cumpridor das            

minhas palavras! 

Eu amo todos vocês sem medida! 

 

Yashua HaMashiach 

Jesus Cristo 
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