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Em breve o evento aconteça e não haverá mais maravilha em nenhum            

daqueles que estão assistindo, aqueles que são meus, que Meu julgamento           

começou. O mundo inteiro estará em confusão e caos, mas Minha noiva terá             

a paz que passa por todo entendimento terrestre. Ela não temerá e estará             

protegida contra danos. Isso acontecerá em breve, não especule sobre a           

data, mas esteja sempre pronto. 

Permaneça no espírito o tempo todo e ore na sua linguagem de oração             

possível. Tire TODO este mundo de si AGORA! Não há tempo a perder. Seja              

santo como EU SOU santo. Adie todo peso do pecado que tão facilmente o              

engana. Fique na Minha presença e nada de mal pode lhe ocorrer. Renove             

sua mente e leve todo pensamento em cativeiro. Meus anjos estão aqui para             

sua proteção e você pode comandá-los. Não está escrito que você deve            

julgar anjos? Caídos, é claro! 

Minha glória estará sobre você e você brilhará para mim nas trevas.            

Uma escuridão espessa cobrirá a terra como durante o tempo do êxodo. A             

escuridão poderá ser sentida e parecerá que eu o abandonei por um curto             

período de tempo, mas NUNCA vou deixar você ou abandoná-lo! 

Permaneçam em seus lares durante este período de escuridão e orem           

a Mim, e serão totalmente infundidos com Meu Espírito Santo. Então você            

será usado para trazer a última grande colheita e depois eu voltarei para             

você, Minha preciosa noiva! Creia em Minhas palavras, pois elas são certas e             

verdadeiras. 
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“As torres caindo, foi um aviso para a América, mas poucas se            

arrependeram. Agora acontecerá um evento que será muitas vezes maior          

em magnitude. Será devastador! ” 

“O julgamento que vem primeiro é o que eu permito que o inimigo             

faça. Você verá a ira de Satanás porque seu tempo é curto. Muitos dos Meus               

serão levados para casa para ficarem comigo por causa desses horríveis           

eventos que acontecerão. Você não pode rezar esses eventos. Em vez disso,            

ore e interceda pelos perdidos e com o coração duro, para que se humilhem              

e venham a Mim com todo o coração. É isso que eu preciso! - 

Milhares chegarão ao inferno por causa do próximo evento. Está tudo           

pronto!” 

“Não se confunda, minha amada noiva. Esta ainda não é a minha ira!             

Pois você NÃO verá minha ira. 

Essas coisas nem se comparam à minha ira. Satanás tem muito pouco            

poder comparado a Mim e só pode fazer o que eu permito. Minha ira é               

insuportável e nenhum homem ou anjo ou qualquer coisa criada pode           

resistir a ela. Minha ira está confirmada em “O Destruidor”. Você não pode             

imaginar a destruição que ocorrerá. Os julgamentos acontecerão em rápida          

sucessão de tiros até o final, quando começarem. 

Mas eis que farei todas as coisas novas, porque é isso que faço! Não              

será a primeira vez que a Terra sofrerá essa destruição, mas será a pior que               

já viu. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na época da vinda de               

Meu Filho.” 

“Primeiro, um evento cataclísmico surpreendentemente destrutivo      

ocorrerá e seu sistema financeiro entrará em colapso total.” 

“Uma vez que os eventos foram profetizados começar a acontecer,          

você estará em paz. A razão do medo e da ansiedade que você tem agora é                

porque você não sabe quando isso acontecerá. A maioria de Minha noiva não             

está prestando atenção e não sabe qual será o "evento". Em breve você não              

se perguntará mais e terá Minha paz em seus corações e mentes. 

Eu os aviso agora a prestar muita atenção aos eventos que ocorrem            

em Minha terra, Israel. As forças das trevas tentaram dividir Minha terra            

santa e minha cidade santa. Isto é uma abominação para Mim!” 

“EU SOU forte em sua fraqueza. É quando você está quebrado e            

humilde que eu me torno poderoso entre vocês. Eu lhes digo que todos             

vocês serão quebrados e humilhados quando "o evento" chegar. 

"Quando você ver o Evento que foi profetizado por Meus mensageiros           

e predito pelos caídos, você entenderá que horas são. É a hora do fim. Não               

será adiado, pois mais uma vez digo que muito poucos se afastaram de seus              

pecados. Pelo contrário, este mundo fica mais escuro a cada dia em todas as              

nações da Terra.” 
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“Aqueles que causam divisão em Meu corpo serão parados. Pois eles           

serão abalados até o âmago de seu ser por esse evento. Meu corpo será              

mais abalado porque está dormindo, eu disse o suficiente! ACORDA!” 

“América O Evento planejado para suas costas será 10 vezes mais           

destrutivo do que qualquer coisa que você já viu antes, pois você Me             

rejeitou, a Meus caminhos e a minhas leis.” 

“Permitirei esse ato terrorista, para tirar a cegueira de seus olhos e            

você verá o mal que corre neste sistema da Babilônia, a grande. Todos os              

jogos, charadas e teatro político terminarão e seus líderes serão mostrados           

por quem eles realmente são. O fogo da fúria que será desencadeado será             

surpreendente, mas isso será apenas o começo. Desastres ainda piores          

acontecerão nesta terra que Me conheceu. Todo o seu sistema bancário           

começará a desmoronar após este primeiro evento. Ele irá vacilar no começo            

e depois parecer estabilizar por uma temporada e depois desabar para           

nunca mais se recuperar. Os homens devem tumultuar, saquear, roubar e           

matar por causa da falta de comida. O povo clama por proteção contra seu              

governo e a lei marcial será declarada. A maioria vai chorar e chorar pelos              

dias antigos, mas eles nunca mais voltarão.” 

“Eu vou abalar o mundo inteiro, para que você deixe de lado as coisas              

deste mundo e caia sobre a Rocha e seja quebrado e humilhado. Ou você              

será despedaçado com o martelo do meu julgamento e será lançado no fogo.             

Este é o "evento" do qual eu falei antes e quando isso acontecer, eventos              

ainda maiores se seguirão e não pararão até depois do Meu retorno." 

"Quando o evento acontecer, darei mais clareza e, embora as          

calamidades sejam todas ao redor, assim será uma medida cada vez maior            

do Meu Espírito. Você saberá o que fazer, porque eu darei instruções            

específicas. Você precisará encontrar um lugar secreto sozinho comigo para          

que eu possa dar essas instruções.” 

“O evento que muitos estão procurando é muito em breve. Quando           

você vir isso, saberá que Minhas palavras são verdadeiras e porque não            

posso mentir. pois EU NÃO SOU UM HOMEM! Não haverá dúvida sobre este             

evento, não tenha medo de que você perca. Esse "ataque terrorista" ardente            

ocorrerá em todas as formas de sua mídia 24/7. Você nunca viu nada dessa              

magnitude antes, mas verá coisas que seguirão esse evento logo depois. 

Seus governos terão o poder de instituir lei marcial neste momento.           

Quando esse evento acontecer, o cavalo preto será lançado e o atual            

sistema econômico cairá, para que seu novo sistema da besta possa ser            

implementado. Fome e escassez estarão sobre toda a terra. O salário de um             

dia comprará um pedaço de pão e depois não haverá pão para ser             

comprado.” 
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“Esse evento inicial é muito breve, mas NÃO direi a ninguém o dia ou              

a hora; apenas que você está na estação e que Meu retorno físico não deve               

preceder o evento. Não pergunte a data do evento, porque os espíritos            

enganadores serão os que responderão a você! Digo, olhe para Israel e ore             

por sua proteção e pela paz de Jerusalém. 

Depois desse evento, a comida será escassa. Aqueles que têm fé em            

Mim serão providos, mas bilhões morrerão porque se recusaram a se           

arrepender e, em vez disso, me culpam e amaldiçoam o único nome que             

pode lhes dar a vida verdadeira. Haverá perseguição ao meu povo como            

NUNCA antes. Muitos serão chamados para serem mártires e eu os           

fortalecerei com coragem além do que eles possuem agora, aumentarei sua           

fé e antes que eles sintam a dor da execução, estarão diante de Mim.              

Aqueles que são torturados receberão ainda mais graça. Ficarei de pé com            

eles olhando profundamente em seus olhos com todo o Meu amor até que             

seus corpos carnais desapareçam e eu os receba em Meus braços amorosos            

e os conduzirei ao paraíso, onde terão uma grande recompensa; uma           

recompensa eterna.” 

“Vou tirar as coisas que roubaram de mim, o coração dos homens.            

Quase todas as posses e conveniências modernas serão eliminadas durante          

este período de tribulação. Sim, terei que usar o evento "inaugural" para            

fazer isso. Todos passarão por essas provações ao mesmo tempo e a            

maioria não aceitará bem. De fato, a violência se espalhará por toda a terra              

como nunca antes. Meus filhos mostrarão meu amor. Quando isso acontecer,           

muitos corações clamarão a Mim e eu os ouvirei. Sim, a maioria não irá, mas               

por causa do evento e dos outros eventos que se seguem, muitos outros             

virão a Mim dessa maneira e é sobre isso que Meu reino trabalha, buscando              

e salvando o que foi perdido. Meus filhos santos transformados, Meus           

íntimos, os mostrarão. Todos os corações dos homens serão revelados pela           

luz dos Meus filhos, e a luz deles veio de Mim, o Pai das luzes.” 

“Quando o evento chegar, você precisa estar preparado de antemão,          

pois eu já falei com você!” 

“Meus filhos AGORA devemos sair com fé e obedecer às Minhas           

instruções especiais que estou dando a cada um de vocês. Algumas dessas            

instruções podem não fazer sentido atualmente na sabedoria humana, mas          

farão todo o sentido depois que o "evento" ocorrer. Tudo mudará nesse            

ponto e nada será como é agora.” 

“O Senhor continuou: ‘Aquele que permanecerá no templo de Deus se           

mostrando Deus não é 100% homem, embora você não possa dizer isso            

agora com seus cinco sentidos naturais. Pode ser sentido,         

sobrenaturalmente, pelo discernimento do Espírito Santo; das quais dei uma          

medida a todos os eleitos que são minha verdadeira noiva remanescente. 
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O líder deste exército é um dos mencionados em 2 Ts 2:3-4, embora o              

Pai ordene e permita tudo. Ele ainda não está possuído por Satanás, mas             

isso acontecerá após o "evento inicial" de que falei com você. 

Você verá essas coisas acontecerem com seus próprios olhos por um           

curto período de tempo. 

Estou falando de Barack Hussein Obama. 

Ele será o Anticristo final.’” 

“Por causa do clamor do meu povo, Donald J. Trump foi autorizado a             

ser nomeado, mas ele também faz parte do julgamento sobre a América. Ele             

será levado, pois um julgamento ainda mais severo será permitido por Mim            

sobre a América. Isso afetará o sistema financeiro mundial. Sim, isso           

acontecerá após o evento de fogo que inicia toda a sequência, como dominó             

em queda, para você América. 

Após esse período, Barack Hussein Obama voltará ao poder e se           

tornará o anti-Cristo final. 

Isso não deve ser confundido com o evento que muitos outros           

profetizaram e alertaram, pois esse evento será visto por todas as nações do             

mundo. Esse evento cósmico é de Mim e não pode ser duplicado por             

ninguém ou nada além do Grande EU SOU. O evento que chega à América              

Eu não causarei, apenas permitirei, porque Minha proteção foi levantada          

sobre a nação por causa de um grande e grave pecado que abunda na terra. 

Muitos que são Meus filhos serão levados para casa para ficarem           

comigo e serão tirados do grande mal da guerra civil, fome, doença,            

inundações, terremotos, vulcões, tsunamis, grandes ventos, pedras de        

granizo gigantes, granizo e fogo misturados com sangue, meteoros e          

asteróides que virão depois. A maior parte disso é causada pelos efeitos do             

destruidor (Planeta X / Nibiru), pois é o Meu instrumento de julgamento que             

usei no passado e o usarei novamente, exatamente como quando Israel foi            

mantido em cativeiro pelo Egito. É neste momento que os anjos caídos            

(alienígenas) serão forçados a retornar à Terra e eles dirão aos homens da             

Terra que eles são "criadores". Eles serão liderados pelo filho da perdição e             

enganarão a maioria, exceto os eleitos. Eles mudarão o DNA dos homens            

pela marca, para que não sejam mais humanos e não possam mais receber             

a salvação pelo Meu sangue.” 

“Suas vidas mudarão quando o evento que iniciar tudo acontecer.” 

“Sim, uma vez mais uma vez falo do evento que dará início a tudo. Eu               

não quero que você fique confuso. Eu mostrei muitos eventos diferentes do            

Meu povo. 

Lembre-se, eu não acompanho o tempo como você acompanha. Se          

você pudesse ver Meu relógio, veria quantos eventos precisam ocorrer antes           
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do "evento de inauguração", mas ainda não saberia quando isso ocorrerá no            

seu tempo. Mais uma vez, o meu tempo não é seu!” 

 

RESUMO DO EVENTO INAUGURAL ARDENTE: 

 

* Ardente (o FOGO está envolvido porque ele mencionou o ardente muitas            

vezes) 

* Ataque Terrorista (isso significa que não é do Planeta X) 

* Isso NÃO é de Deus, mas está sendo PERMITIDO, e foi falado pelos caídos               

e pelos profetas de Deus. Assim, é conhecido por ambos os lados. 

* 10 vezes pior do que qualquer coisa que já vimos antes. Em 11 de               

setembro de 2001, houve mais de 3000 mortos, o tsunami de Natal na             

Indonésia teve 250000 mortes, então podemos imaginar 30000 - 2,5          

milhões morrerão. 

* QUEBRA econômica, as coisas parecem "normais", depois colapso         

econômico. 

* Revoltas / saques, seguidos pela lei marcial - mas isso só pode acontecer              

após o colapso, NÃO o acidente (difícil dizer) 

* As liberdades que desfrutamos agora e que tomamos como garantidas,           

desaparecerão. O Senhor me disse que a liberdade na internet será a            

primeira a sair. 

* As conveniências e dispositivos modernos serão retirados ou reduzidos          

muito em breve ou imediatamente depois. 

* Destruição maciça como nada que já vimos antes. 

* Após o evento, Donald Trump será retirado e Barack Hussein Obama            

voltará ao poder (observe que eu não disse que ele retornará como            

President of the EUA). O Barack se tornará o anti-Cristo final. 

* O terceiro selo; o cavalo preto, que fala do colapso econômico mundial e              

da fome. “Um litro de trigo (pão) por um denário (salário diário) e três              

quartos de cevada por um denário; e não prejudique o óleo e o vinho.” Creio               

que o óleo e o vinho são os que estão cheios do Espírito Santo. (Ap 6:5-6) 

* O quarto selo; o cavalo pálido: “E o nome daquele que estava sentado              

sobre ele era Morte, e Hades o seguiu. E foi-lhes dado poder sobre um              

quarto da terra, para matar com espada, com fome, com a morte e com os               

animais da terra. ”(Ap 6:7-8) 

* É neste momento que creio os alienígenas / anjos caídos entrarão em cena              

como retratado em uma visão que eu. 

* O Quinto selo fala de todos aqueles que foram martirizados por sua fé em               

Jesus Cristo, “a palavra de Deus e pelo testemunho que eles mantido. E eles              

clamaram em alta voz, dizendo: “Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro,            

até que julgas e vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra?”              

6 



Então foi dada uma túnica branca a cada um deles; e foi dito a eles que                

deveriam descansar um pouco mais, até que o número de seus           

companheiros de serviço e de seus irmãos, que seriam mortos como           

estavam, fosse completado.” (Ap 6:9-11) Creio que há haverá mais mártires           

neste momento do que em qualquer momento anterior, e é por isso que é              

colocado aqui, alguns discordarão. 

* O sexto selo ocorrerá, ”olhei quando Ele abriu o sexto selo e eis que houve                

um grande terremoto; e o sol ficou preto como pano de saco de cabelos, e a                

lua se tornou como sangue. 13 E as estrelas do céu caíram na terra, como               

uma figueira cai seus figos tardios quando é sacudida por um vento forte. 14              

Então o céu recuou como um rolo quando é enrolado, e todas as montanhas              

e ilhas foram removidas de seu lugar. 15 E os reis da terra, os grandes               

homens, os homens ricos, os comandantes, os homens poderosos, todo          

escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das            

montanhas, 16 e disseram às montanhas e pedras: “Cai sobre nós e nos             

esconde da face dAquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro! 17               

Porque já chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir?” (Ap              

6:12-17). 

Nos 3 dias de trevas, a luz da glória de Deus descerá sobre o povo de                

Deus, remanescente, a noiva, os filhos manifestos de Deus, a igreja           

verdadeira, aqueles que buscam o Senhor Jesus com tudo o que está dentro,             

então a grande colheita ocorrerá, depois o arrebatamento da igreja. O           

arrebatamento acontece logo antes que a ira de Deus seja derramada,           

porque a noiva não foi designada para a Sua ira (1 Ts 5:9) Aqui são               

mencionados os que são removidos no arrebatamento, Ap 7:13-14, “Então          

alguém dos anciãos responderam, dizendo-me: “Quem são estes vestidos         

em mantos brancos, e de onde eles vieram?” E eu disse-lhe: “Senhor, você             

sabe.” Então ele me disse: “Estes são os que saíram da grande tribulação,             

lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. ”Depois           

disso (na minha opinião) a marca da besta será implementada. (A ordem            

dessas coisas provavelmente varia, mas é o meu melhor palpite!) 

Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, a devastação e a              

destruição serão mais do que alguém jamais viu e o único caminho de             

arrependimento diante do Senhor Jesus, certamente terminará em morte         

por martírio ou cataclismo. 

Amado, digo-vos, HOJE É O DIA DA SALVAÇÃO! Se você quer ser            

digno de escapar de todas essas coisas e ficar diante do Filho de Deus, NÃO               

ESPERE! 

A razão para alertar sobre o "evento inaugural" não é espalhar o            

medo, mas o oposto. 
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Todos nós precisamos nos preparar fisicamente, emocionalmente e        

espiritualmente para este evento. Devemos nos preparar espiritualmente o         

máximo que puder - isso é o mais importante. Isso só pode ser conseguido              

através da rendição total e completa ao Senhor Jesus Cristo. 

Quando o "evento de inauguração acontecer, haverá enormes        

quantidades de destruição, calamidades e coisas que só vimos nos filmes,           

mas elas são apenas a ponta do icebergue. 

A terra inteira acabará queimando! Nada que você vê ao seu redor vai             

durar! 

O mais importante é entregar sua vida a Jesus Cristo (Yeshua           

HaMashiach) AGORA! 

Não espere, procure-O com todo o coração e dê a ele todos os pecados              

da sua vida. 

Não há pecado que Ele não tenha revelado na cruz e nenhum pecado             

que Ele não perdoará se você se arrepender e for sincero. 

Jesus disse: “Tudo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim                 

de maneira alguma será expulso.” João 6:37 

VENHA A JESUS COMO VOCÊ É, MAS NÃO FIQUE DESTA MANEIRA,           

DEIXE-O TRANSFORMAR VOCÊ EM SUA SEMELHANÇA! 

 

Amor e paz, 

Jeffrey Byerly 
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