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Prepare-se Para o Ataque Que Vem e o Colapso Financeiro 

 

Os dias estão indo muito mais rápidos agora, você não sente? É o fim              

da MINHA criação.  

Aproveite ao máximo de tempo que resta, porque os dias são maus,            

mas o tempo é precioso. Não desperdice, mas aproveite ao máximo para            

MEU REINO!  

“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas         

como sábios, Remindo o tempo; porquanto os dias são maus”, Efésios           

5:15-16. 

Muito sofrimento, dor e tristeza estão chegando, não apenas ao          

mundo, mas ao MEU povo. Os dias que você conheceu não serão mais. Os              

bons tempos, as risadas, a paz e a segurança serão repentinamente           

interrompidos. Somente aqueles escondidos sob a sombra das MINHAS asas          

estarão na zona segura da MINHA proteção.  

Em todos os outros lugares se achará o inimigo, quando ele vier para             

destruir MINHA criação. Ele está “babando”, furioso e esta encurralado como           

um leão feroz, sabendo que seu falecimento está próximo. 

Por mais perigoso que ele seja, ele não tem controle total do mundo,             

apenas MEU PAI tem esse privilégio! "Alegrai-vos, pois, céus e vós que neles             

habitam! Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a ti! Ele está                

cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto." Apocalipse 12:12 

Prepare-se agora porque o tempo está bem perto - antes que o ataque             

violentos COMEÇAM!. Use o que vos tenho dado, tanto fisicamente como           

espiritualmente para ajudar os outros durante esse tempo que está vindo. 

Resgate muitos fora dos poços dos abismos para MIM. Eu chamo todos            

os meus filhos para serem evangelistas durante esses tempos do fim. Esteja            

preparado para prestar contas de mim para as outras pessoas. “Antes,           

santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados           
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para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da              

esperança que há em vós”, 1 Pedro 3:15. 

 

Para aqueles que ME chamarem, EU OUVIREI! 

 

Seja fiel à MINHA PALAVRA, 

 

Você é amado com um amor eterno, 

 

JESUS 

 

Então perguntei ao SENHOR se Ele poderia me falar do que está por vir; e               

ouvi o seguinte: 

 

"O colapso financeiro está no horizonte. Prepare-se o melhor que          

puder para isso!" 

 

 

“Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e deus estranho não houve entre                

vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor; eu sou Deus”,             

Isaías 43:12 


