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HAVERÁ UMA INVASÃO ALIENÍGENA 

VINDO DOS PLANOS GLOBAIS DIABÓLICOS DA ELITE PREPARADOS PARA O 

RETORNO DOS ANJOS CAÍDOS 

 

O Vaticano & OVNI 

O porta-voz do Vaticano 

Monsignor Corrado Balducci 

disse, “Há uma presença 

alienígena na terra agora, “ E está 

sendo registrado que o Papa 

Francis está se preparando para 

isso… 

 

 

 

 

Salmos 112, “ Louvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que teme ao 

SENHOR, que em seus mandamentos tem grande prazer. 

A sua semente será poderosa na terra; a geração dos retos será abençoada. 

Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para 

sempre. 

Aos justos nasce luz nas trevas; ele é piedoso, misericordioso e justo. 

O homem bom se compadece, e empresta; disporá as suas coisas com juízo; 

Porque nunca será abalado; o justo estará em memória eterna. 

Não temerá maus rumores; o seu coração está firme, confiando no Senhor. 

O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu 

desejo sobre os seus inimigos. 

Ele espalhou, deu aos necessitados; a sua justiça permanece para sempre, e 

a sua força se exaltará em glória. 
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O ímpio o verá, e se entristecerá; rangerá os dentes, e se consumirá; o 

desejo dos ímpios perecerá.”, Salmos 112:1-10 

 

OUVI A PALAVRA DO SENHOR: 

 

“Escute meu povo, por favor, ouça o que eu vou lhe dizer sobre a              

ilusão que está por vir e não foi enviada por Mim, seu Pai Celestial: 

Haverá uma invasão 'alienígena' falsa saindo dos planos malignos da elite           

global para se preparar para o retorno dos mortos. 

NÃO SEJA ENGANADO!!! 

Você verá uma armada do mal enchendo os céus ao redor do globo;             

isso NÃO é de Mim, mas permitirei que engane os enganadores, pois eles             

acreditarão que têm a vantagem. 

O jogo que eles jogam é buscar suas almas; possessão valiosa de            

Satanás, pois ele sabe que seu tempo é curto e deseja fazer com que o meu                

povo tropece e caia. 

Escute: a armada é um engano causado pela tecnologia roubada.          

Alguns serão reais que seus governos fizeram em segredo, mas EU VEJO            

TODOS. EU OUÇO TODOS. EU SEI DE TUDO. 

Parte do que você verá é uma ilusão, uma névoa de decepção            

projetada em seus céus. 

NÃO acredite no que vê com seus olhos !!! 

Me procure por TODA A VERDADE, para que você possa ficar livre            

dessa armadilha. 

O produto do mal vem de muitas formas e o produto de Satanás vive              

em tecnologia avançada. 

Forças das trevas estão se lançando em seu reino, mas ainda não é             

tempo até que eu permita. 

Os caídos serão libertados ao MEU comando, com uma ilusão tão forte            

sobre aqueles que não querem VERDADE, que cairão nesse engano. 

VOCÊ está me procurando por respostas? 

Não olhe para o homem pela VERDADE !!! 

PROCURA-ME PARA A VERDADE, POIS EU VEJO TUDO. EU OUÇO          

TUDO. EU SEI DE TUDO. 

O sistema planetário que mantém os anjos caídos está a caminho para            

a sua destruição. 

A decepção que permiti à elite global fazer, será removida pela MINHA            

Mão, para que todos possam ver o sinal da volta de Meu Filho. 

O temido impacto do cometa de destruição virá subitamente; sem          

aviso prévio. Impacto da violência. Impacto do medo. Impacto demoníaco.          

TUDO vindo junto. 
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O que você fará no dia da destruição se você não Me conhece? 

Você CAIRÁ na armadilha do medo FEITO pela elite global? Nibiru é o             

sinal do retorno de MEU filho. O       

planeta da prisão vermelha dos anjos      

caídos acorrentado desde a época do      

dilúvio. 

 

 

 

 

VOCÊ está na minha vontade?     

Então VOCÊ SERÁ protegido por toda      

a eternidade, pois sua alma é MINHA. 

 

Você está seguindo a sua vontade?      

Então sua alma estará à mercê das       

forças demoníacas que virão colidindo     

com sua dimensão desde a     

Eternidade. 

 

 

VOCÊ ME teme? Esse é o começo da sabedoria, Meu povo, pois Minha             

Poderosa Mão de Justiça e Retidão será suave e amorosa com os Meus, mas              

SERÁ preenchida com o FOGO DA MINHA IRA, para aqueles que recusaram a             

ÚNICA Salvação pela morte de Meu amado filho Yeshua. 

Ai, ai, ai daqueles que seguem seus próprios caminhos, pois esse é o             

caminho amplo que leva à destruição. 

Ai, ai, ai daqueles que desejam tesouros terrestres, pois seu foco está            

nas coisas deste mundo, e que passarão pelo fogo do meu ciúme. 

Você foge da maldade ou você procura a emoção da destruição? Para            

aqueles que obtiverem entretenimento com a iniquidade, ESTARÃO        

encarando a destruição. 

Confie em mim, meu povo. 

Fuja de TODA a injustiça. 

Persegua a santidade, pureza no pensamento e na mente. EU ESTOU           

voltando com vingança com FOGO para queimar TODOS os ímpios e           

rebeldes. 
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O que é Santo? É aquilo que tenho exposto na Minha Palavra Escrita.             

Afaste-se de TODO o mal e persiga a Minha Vontade, o Meu Caminho e o               

Meu AMOR, pois EU TE CARREGAREI ATRAVÉS DO FOGO da Minha Ira. ” 

 

** Escritura dada: Hebreus 11 
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