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A ECONOMIA QUE SEU PAIS (AMERICA) TEM DESFRUTADO ESTA         

CAINDO ATÉ NESSE MOMENTO 

 

Na noite de 11-6-19, fui enviei um vídeo que eu poderia ter excluído             

imediatamente se soubesse de quem é, porque diferem muito de meus           

pontos de vista sobre muitas coisas, por exemplo, Donald Trump, Bitcoin           

etc. etc.  

Mas quando li o título do vídeo “BREAKING !! ! OFICIAL DO COLAPSO             

DO DÓLAR DOS EUA !!! CHINA DECLARA NOVA RESERVA YUAN ”o Senhor            

falou comigo e disse: “Meu filho, o Sonho, a Interpretação e a Palavra do              

Banco em Chamas estão passando diante de seus olhos.” Com isso, meu            

espírito ficou muito alerta e me senti levado a assista aos primeiros 4             

minutos do vídeo e comecei a orar sobre isso até adormecer. Na manhã             

seguinte, durante o período de adoração da Minha manhã com o Senhor, Ele             

falou comigo sobre isso novamente e também pelos próximos dois dias. 

Isto é o que o Senhor Jesus Cristo, Yahushua ha Mashiach, me falou             

pelo Espírito Santo: 

“Meu filho, juntamente com o seu sonho do banco em chamas, a Visão             

e a Palavra do Senhor a respeito do Dólar e sua Destruição estão             

acontecendo nesse momento. O reinado da rainha das nações está chegando           

ao fim. Seu ídolo mais alto está sendo derrubado! A economia que seu país              

(América) desfrutou está caindo nesse momento. Isso realmente acontece         
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há muito tempo, mas porque você ainda tem paz e segurança e o que              

parece prosperidade, poucos percebem.  

As mentirosas emissoras não alertam as massas sobre o que          

realmente está acontecendo nos bastidores. Os falsos profetas dizem que          

tudo vai ficar bem, não se preocupe! Eles proclamam que seu rei não os              

decepcionará porque ele foi escolhido por Deus, mas o fato é que ele foi              

autorizado. Ele foi autorizado por Mim para trazer julgamentos de guerra e a             

ruína financeira sob o povo e sob o país que Me conhecia uma vez e para                

que eles voltassem a Mim. 

Ele e essa outrora grande nação que ele lidera se tornaram um            

sanguessuga nas orações do meu povo. Oh, que eles gastassem tempo para            

realmente Me procurar e orar pelas pessoas ao seu redor que não Me             

conhecem, para que Eu pudesse agir para neles e salvá-los. Então, ambos            

serão oferecidos como uma oferta queimada ao deus deste mundo, Satanás,           

e ao evento inicial violento na cidade de Nova York - isso é o começo. 

Alguns, lendo ou ouvindo esta mensagem, acreditam que escaparão         

antes que a pobreza e a fome cheguem, mas serão surpreendidos e            

despreparados. Muito poucos prestam atenção ao que é realidade e ao que            

estou dizendo. Digo muito em breve que a paz e a segurança se             

transformarão em destruição e a prosperidade se transformará em pobreza          

absoluta. Você teve 11 anos de aviso desde a última "crise financeira". O             

que você fez para se preparar? A próxima "crise financeira" fará com que a              

última pareça um passeio no parque. O próximo fará com que a "Grande             

Depressão" pareça uma coisa pequena e inconveniente em comparação com          

o que está por vir.  

Veja o dia atual da Venezuela e multiplique por 7 para ter uma idéia              

do que está por vir na América. Olha o que aconteceu depois da Primeira              

Guerra Mundial na Alemanha e veja quem surgiu depois do colapso. O líder             

que está chegando é 70 vezes 7 vezes pior que Hitler. Os alemães amavam              

o Hitler, mas o mundo inteiro ficará fascinado pela a besta. Eles já o              

adoram, e essa adoração se multiplicará rapidamente. Ainda resta pouco          

tempo e esse colapso econômico da América afetará o mundo inteiro porque            

a maioria dos países ainda usa o dólar para negociar. 

Alguns de vocês me perguntariam: "O que devemos fazer?" "Como          

evitar essa catástrofe econômica que está por vir?" Digo a você que você             

não evitará isso, mas viverá apenas por Minha mão. Seu dinheiro se tornará             

mais inútil do que o papel em que está impresso. Bitcoin e todas as outras               

moedas eletrônicas são inúteis sem eletricidade e serão controladas pelo          

próximo sistema de besta. Eles são capazes de desligá-los na hora que            

quiser. Não se engane, meus filhos! Ouro e prata terão algum valor, mas             

está escrito (Ezequiel 7:19) “Eles lançaram prata nas ruas, e seu ouro é             
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como uma coisa impura. Sua prata e ouro não são capazes de libertá-los no              

dia da ira do Senhor. Eles não podem satisfazer a fome ou encher o              

estômago com ela. Porque foi a pedra de tropeço da sua iniqüidade.” 

Meus filhos que estão cheios do óleo e do vinho do Meu espírito, vocês              

são os que serão menos afetados por isso. Isso não significa que você não              

será afetado por isso. Você está sendo afetado mesmo agora, seu dinheiro            

está se tornando cada vez menos a cada dia. Há sabedoria em comprar             

comida, água e suprimentos, se eu te falar para fazer isso, mas não confie              

neles. 

Todos aqueles que confiam em "coisas" verão tudo isso desaparecer          

diante de seus próprios olhos. Há muitas maneiras de permitir que isso            

aconteça; ladrões, incêndios, inundações, tornados, furacões, terremotos,       

posso até acumular neve tão profunda que quebraria o teto da habitação            

daqueles que não confiam em mim. Eventualmente, haverá exércitos         

estrangeiros que encontrarão nas casas daqueles que não confiam em Mim e            

levarão tudo o que quiserem, incluindo a vida daqueles que vivem lá. Isso             

tocará tanto ricos quanto pobres, grandes e pequenos. Mesmo aqueles que           

pensam que são os que estão no controle serão tocados por Mim            

pessoalmente e estarão em puro terror.  

Minha ira será derramada sobre eles e eles não permanecerão. A           

Rocha das Eras está chegando para esmagar todos aqueles que não caem            

em Mim e se quebram em arrependimento. 

Meus filhos, vocês terão que confiar em Mim com tudo o que está             

dentro de vocês! Se você deixar que o medo tomar conta de você, você              

cairá nas mãos do inimigo e ele fará o que quiser com você, e essa não é a                  

Minha vontade. Vou providenciar para os Meus! Veja as promessas da Minha            

palavra. Você precisa conhecê-las e apoiá-las. Pois todas as promessas de           

Deus são “Sim e Amém!” em Mim, porque EU SOU o cumprimento de toda a               

lei e toda profecia. 

Ninguém pode satisfazer a lei fora de mim e o testemunho de mim             

(Jesus) é o próprio Espírito de profecia. Davi não disse “Eu sou jovem e              

agora sou velho; ainda não vi os justos abandonados, nem seus           

descendentes implorando pão”? (Núm.37:25) Não aparecia maná todos os         

dias para os israelitas comerem no deserto? Elias não foi alimentado com            

pão e carne pelos corvos de manhã e à noite? Não foi multiplicado o óleo e a                 

farinha da viúva e ela, seu filho e Elias não comeram por muitos dias? Não               

alimentei 5000 homens e suas famílias com 5 pães e 2 peixes? Não             

alimentei 4000 homens e suas famílias com 7 pães e alguns peixes? Eu             

suprirei todas as suas necessidades de acordo com Minhas riquezas em           

glória, você só tem que acreditar. Quando não há mais caminho terrestre,            

EU SOU o caminho! “Deus não é homem, para que minta, nem filho do              
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homem, para que se arrependa. Ele disse e não fará isso? Ou Ele falou e não                

fará com que seja bom e não o cumpra? ”(Núm.23:19)  

Meus filhos, Se você perguntar algo em Meu nome, Eu o farei. Se você              

me pede algo e não o recebe, é porque você pergunta com motivos errados              

por egoísmo ou com uma agenda injusta, para que, quando você conseguir            

o que deseja, possa gastá-lo com seus próprios desejos carnais. Se você            

está precisando de algo você tem que acreditar, não duvide, hesite ou não             

tem certeza do que pedindo. (Mateus, “Portanto, não se preocupe, dizendo:           

'O que devemos comer?' ou 'O que devemos beber?' ou 'O que devemos             

vestir?' Pois depois de todas essas coisas os gentios procuram. Pois seu Pai             

celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas busque primeiro o             

reino de Deus e Sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a             

você.)” 

Quero mostrar Minha glória aos incrédulos em você, através de você e            

sobre você! A riqueza das nações realmente virá a você quando Minha glória             

subir em você durante as trevas tangíveis e densas, mas por enquanto            

enquanto você deve ter fé e acreditar que o que eu digo é verdade. 

As provações pelas quais você passa agora não são dignas de serem            

comparadas com a glória que será revelada em você! É isso que acontecerá             

no seu dia que não está muito longe!; “O sol não será mais a tua luz durante                 

o dia, nem o brilho a lua lhe dará luz; mas o Senhor será a sua luz eterna, e                   

o seu Deus será a sua glória. Seu sol não se põe mais, nem sua lua se                 

retira; porque o Senhor será a tua luz eterna, e os teus dias de luto serão                

encerrados.” (Isaías 60:19-20) 

Minhas palavras vão acontecer rapidamente, pois chegou o tempo de          

apressá-las! 

  

 

Escrituras: 

Apocalipse 6:5-6 ; 2 Coríntios 1:19-22; Apocalipse 19:10; Êxodo 16:35; 1           

Reis 17:6; 1 Reis 17:8; Mateus 14:14; Mateus 15:32; João 14:14; Tiago            

4:3; Tiago 1:6-8; Mateus 6:25-34; Romanos 8:17-19; Isaías 60 

4 


