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Esta é uma revisão do que o Espírito Santo me disse no passado sobre              

“O Evento Inaugural Ardente”. O objetivo disso é advertir os pecadores e o             

corpo de Jesus Cristo das coisas que estão por vir, para que você possa se               

preparar tanto no espírito como nos preparativos físicos que o Senhor os            

guia. Não sei quando isso acontecerá, só sei que o tempo se aproxima cada              

dia mais e que, quando vier o mundo, como você sabe, nunca será o              

mesmo. Os Estados Unidos não se arrependerão antes que isso aconteça,           

por isso não pode ser evitado. Embora isso ainda não tenha acontecido, ele             

tomará lugar quando o pai o permitir. O Espírito Santo me disse: “Diga a              

eles que quero que eles peçam desculpas, desista dos pecados e volte para             

Mim. Estou aqui esperando por você de braços abertos. 

Ele ama muito cada um de vocês! 

Leve isso diante do Senhor em oração e veja o que Ele deseja que              

você faça sobre isso. 

Bênçãos, amor, paz e proteção para todos vocês em nome que está            

acima de todo nome, Yahshua ha Mashiach, Jesus Cristo! 

Jeff Byerly - 
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Peça do quebra-cabeça do fim dos tempos a ser lançada em breve 5 de maio               

de 2017 

Filhos, eu já disse antes que ninguém sabe o dia ou a hora do meu               

retorno, porque ainda existem peças para o quebra-cabeças do fim dos           

tempos que nenhum homem tem. A maioria das peças do quebra-cabeça           

está no lugar, mas uma delas será lançada em breve. 

Muitos homens estão pegando peças de quebra-cabeças e forçando-os         

em lugares que não vão, e isso está tornando a imagem pouco clara. O final               

desta temporada trará clareza e você entenderá exatamente onde está          

quando o evento “inaugural” ardente acontecer. O colapso financeiro seguirá          

em breve. Então será difícil conseguir comida e muitos passarão fome, mas            

meu remanescente alimentará multidões ainda maiores do que eu, pois fui           

ao Pai. O mundo inteiro mais uma vez entrará em guerra e mais de um               

quarto dos habitantes da terra será morto por armas e bombas, pela fome,             

pelas doenças e pelos animais da terra. Haverá muitos martirizados durante           

esse período e vingarei a morte deles quando o número deles for cumprido. 

Tudo isso acontecerá antes do dia do SENHOR. O grande dia Nossa            

indignação, vingança, retribuição e ira serão derramadas sobre os filhos da           

desobediência. 

Vou livrar meu povo de todas as suas distrações mundanas, para que            

me procurem sozinhos. 24 de junho de 2017 

Vou livrar o Meu povo de todas as suas distrações mundanas, para que             

Me busquem sozinhos. Este mundo passará por mudanças drásticas e          

rápidas e seus dispositivos eletrônicos serão inúteis. 

Meus filhos, tudo isso faz parte do meu plano! 

Antes que isso aconteça, você verá “o evento inaugural”, o colapso           

econômico, a guerra civil, a lei marcial, a comida será escassa, a perda de              

liberdade de viajar para onde você deseja, as transmissões de internet, rádio            

e televisão censurarão qualquer coisa relacionada a Mim, Jesus; destruição          

maciça e perda de vidas humanas como nunca antes e assim por diante. 
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Depois deste tempo calamitoso, as máquinas do homem serão         

silenciadas e acalmadas e Minha noiva remanescente será transformada         

enquanto se esconde em seus aposentos, enquanto sob a Minha sombra, em            

um instante. 

Você os verá encher seus céus e o sol e a lua serão bloqueados por               

suas espaçonaves. 4 de julho de 2017 

A única maneira de sobreviver ao que está por vir nesta terra é pelo              

Meu nome. 

Alguns desses monstros iníquos já estão na Terra e muitos outros           

estão a caminho. 

Você os verá preencher seus céus e o sol e a lua serão bloqueados por               

suas espaçonaves. 

O coração dos homens lhes faltará por medo, mas aqueles que Me            

conhecem não terão medo. 

Aqueles que Me conhecem perseguirão esses caídos, porque o Meu          

poder é maior que o deles. EU SOU o criador deles, mas não os criei do jeito                 

que são agora. 

Eles se tornaram bestas horríveis no dia em que se afastaram de mim             

e de meu pai. 

Mas eles ainda cumprem a Minha vontade, julgando os pecadores          

impenitentes, que ainda podem clamar por mim até que o frasco final seja             

esvaziado. Eles escolheram se rebelar contra Mim e o Pai, mas têm limites             

que não podem atravessar. Mesmo estes serão feitos para dobrar seus           

joelhos diante de mim e dizer: “JESUS É SENHOR!” 

Existem homens maus deste mundo que dão a esses caídos autoridade           

sobre a terra, mas eles se voltam contra eles, porque não têm lealdade ou              

amor, porque eles não são de mim. Essas bestas perversas governarão o            

mundo com seu sistema por um curto período de tempo e até convencerão a              

maioria dos homens na terra de que eles são seus criadores com seus sinais              

e maravilhas mentirosas. Os eleitos, Minha Noiva, saberão quem eles são e            

terão poder e autoridade sobre eles enquanto a última grande colheita dos            

convidados da bodas da ceia são trazidas. 

Quando ocorrer esse evento de inauguração, você saberá que esses          

tempos começaram. 

O tempo que você tem agora é hora de preparar suas roupas. 

Lave-as no Meu sangue e Me conheça intimamente. 

Seu Criador, Salvador e Rei Vindouro, 

Jesus, Yahushua 
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O evento será realmente tão repentino naquele dia que não haverá tempo            

para se preparar! 15 de julho de 2017 

O momento perfeito dos eventos do Pai não foram informado a           

NENHUM HOMEM! Seu aviso para se preparar é AGORA! 

Você NÃO saberá quando o evento inaugural será, poderá ser hoje,           

amanhã, semana que vem, mês que vem ou ano que vem. ESTEJA PRONTO             

SEMPRE! 

O evento será tão repentino naquele dia que não haverá tempo para            

se preparar! 

Muitos ficarão chocados com os eventos que logo chegarão e          

desejariam ter prestado atenção às Minhas advertências, que vêm ocorrendo          

constantemente há muitos anos. Nos últimos dias, as advertências         

aumentaram ainda mais em número e intensidade, mas cada vez menos           

ouvem porque amam mais as trevas do que a luz porque suas ações são              

más. Você não sabe quando será o último aviso, poderia muito bem ser             

hoje! 

 

Sintonize seu "rádio" para ouvir o sinal do Senhor, 3 de agosto de 2017 
 

Em breve receberemos e "atualizaremos" nossos "rádios" ou        

"receptores" assim que o "evento inicial" acontecer. Poderemos ouvir o          

Senhor mais claramente e com maior volume. O Senhor vai aumentar o sinal             

de saída do nosso "rádio" para nossas mentes e espíritos, embora Ele            

permaneça inalterado como sempre. Nosso "receptor" será capaz de lidar          

com mais de seu "sinal" e, portanto, seremos capazes de ouvir e entender             

melhor o que Ele está nos dizendo. 

Isso não deve ser confundido com a nossa transformação completa,          

que acontecerá durante o sexto selo de Apocalipse, capítulo 6, por volta dos             

3 dias de escuridão. 

Esta é uma revelação incrível! 

ALELUIA! 

OBRIGADO SENHOR! 
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Tenho compromissos divinos esperando por você! 8 de agosto de 2017 

Quando o "evento inaugural" ocorrer, as pessoas ao seu redor          

precisarão de respostas e estarão desesperadas por esperança e amor.          

Vocês serão os únicos a dar o que precisam. É neste momento que você              

começará a ouvir a Minha voz mais claramente do que nunca, se estiver Me              

buscando com todo o seu coração e tendo seus pecados cobertos pelo Meu             

sangue derramado. Se eles precisam de cura, você os curará. Se eles            

precisam de comida, você os alimentará. Se eles precisam de milagres, você            

os executará. Se eles precisam de um salvador, você os guiará a Mim. Vocês              

são meus remanescentes, meus discípulos, meus amigos, meus filhos, meus          

vencedores, meus irmãos e irmãs, MINHA NOIVA! 

No entanto, vou avisá-lo que, após o evento, a opressão e a            

perseguição aumentarão muito e muitos que não me conheceram         

intimamente o suficiente darão as costas a você e a mim. Essa queda             

ocorrerá para dar espaço a todos aqueles que você trará ao reino e eles              

serão nossos convidados no casamento e na ceia do Cordeiro. Muitos           

pensam que Me conhecem e isso será revelado quando eles seguirem aquele            

que diz que ele é o messias, o salvador do mundo, aquele que unirá o               

mundo inteiro contra Mim. Eu o destruirei pelo sopro da minha boca e pelo              

brilho da minha glória. Pois o pecado não pode permanecer na plenitude da             

Minha presença. 

A convergência está acontecendo agora! 12 de agosto de 2017 

Todas as coisas são para o Meu propósito e todas ocorrerão em uma             

ordem muito curta e concisa após a realização do "evento de inauguração".            

Este será um "ataque de bandeira falsa" orquestrado pelos seguidores do           

maligno, Satanás. Mais uma vez, eles tentarão enganar o mundo,          

acreditando que alguém além deles, os chamados "terroristas", são os que           

causam essa destruição, mas você saberá a verdade porque Eu lhe disse            

anteriormente.  

A maneira como os maus fizeram as coisas no passado é como os             

farão novamente. É por isso que você vê tanta conversa sobre guerra entre             

os líderes políticos do seu mundo. Todos sabem que está chegando e este             

será o catalisador. Este é o plano dos malvados. Neste momento, permitirei            

abrir uma porta que não será fechada até depois da Minha volta. Eu falei              

muito disso no passado e você saberá quando isso acontecer, não é algo             
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oculto no Espírito, mas deve ser claramente visto em seu mundo físico. A             

destruição será 10 vezes pior do que qualquer coisa que você já viu, mas é               

apenas o começo, muito mais se seguirá. Eu permitirei, mas não é de Mim. 

Minha ira virá depois e os seguidores do maligno se esconderão de            

Mim e eles não escaparão NÃO INTERESSA ONDE ELES ESCONDEM! A           

destruição que será executada por Minhas mãos no julgamento e eliminará           

qualquer coisa que o inimigo seja capaz de fazer! 

É no Meu tempo perfeito, que só o Pai e Eu sabemos, que isso vai               

acontecer. Lembre-se de que meu tempo não é linear como o seu, mas por              

eventos. Depois disso, os eventos virão um após o outro. Você deve prestar             

atenção à ordem dos eventos e desconsiderar as datas em seus calendários.            

Depois que eles acontecerem, você será capaz de entender como Meu plano            

foi elaborado, mas não antes. 

 

Barack Obama será adorado como Deus, pois o Deus deste mundo o            

pocessará, 17 de agosto de 2017 

 

Muitos cairão porque acreditam nas doutrinas de demônios e homens          

que disseram que não teriam que sofrer durante esse tempo. 

O tempo de que falo é o tempo após o "evento inaugural", mas antes              

da transformação de Minha noiva remanescente. Como já lhe disse          

anteriormente durante esse período, você começará a ouvir Minha voz com           

mais clareza e muitos milagres acontecerão, mas você ainda não será           

totalmente transformado em um corpo imortal, mas a medida do Meu           

Espírito aumentará se você estão habitando no lugar secreto em santidade e            

humildade. 

É durante esse período que Barack Hussein Obama voltará ao poder e,            

como já lhe disse antes, ele se tornará o anti-Cristo final. Se você olhar              

atentamente algumas fontes de mídia que relatam pelo menos alguma          

verdade, pode ver que ele nunca foi embora e que está planejando seu             

retorno. Ele está trabalhando em seu plano maligno nos bastidores para           

remover Donald Trump como presidente da América e terá sucesso após o            

evento de bandeira falsa que eles planejaram. 

Depois disso, a vida que você conhece não mais existirá e os eventos             

acontecerão tão rápido que você não poderá acreditar, mas estou lhe           

dizendo agora que vai ser assim. A economia será a primeira coisa a cair              

após este "evento inaugural de bandeira falsa" e, em seguida, a guerra            
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atingirá todo o mundo. A guerra civil ocorrerá na América, bem como            

desastres naturais e invasões de todos os lados. 

A América será destruída, pois ela é a Babilônia, a grande. 

Ainda há alguma dúvida de que minha mão de proteção está decolando de             

sua terra por causa do grande pecado desta outrora grande nação? 28 de             

agosto de 2017 

Meu povo, por acaso não falei claro? 

Esta tempestade (furacão Harvey) não é o “evento inicial”, pois Eu não            

te falei que envolveria incêndio? Eu não disse a você que será 10 vezes mais               

destrutivo do que você já viu, América? A lei marcial será declarada em toda              

a América? Isso poderia ser considerado um “ataque terrorista” ou “bandeira           

falsa”? 

Meus avisos devem ser levados a sério, mas com que facilidade você            

parece esquecer. Minhas advertências são trazer arrependimento dos        

pecados deste país, mas isso só vem de alguns. 

 

Você ainda está em descrença em relação ao julgamento que tem Befallen            

America? 10 de setembro de 2017 

 

Ainda chega o dia em que tudo mudará repentinamente! 

Este será o dia do fogo que eu lhe falei muitas vezes. 

Depois disso, você precisará viver pela fé em Mim porque o dólar            

valerá quase não valerá nada. Após onda após onda de “desastres naturais”,            

o “evento de bandeira falsa, pontapé de saída” deve ocorrer. Permitirei que            

eles comecem, mas eu mesmo o terminarei quando Minha ira for derramada            

sem mistura ou diluição. Meu povo não está designado para isso, mas será             

provado e testado por esses eventos que estão chegando agora. 

Desejo falar com você muito claramente, para que meu povo não fique            

confuso quando as coisas que estou prestes a falar começam a acontecer.            

19 de outubro de 2017 

Eu já lhes disse muitas vezes que haverá um evento que começa a             

sequência de destruição do fim dos tempos e cataclismo, que logo será            
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seguido por Minha ira. Já falei muitas coisas sobre esse evento: será o             

"pontapé inicial" de muitos outros eventos que serão muitas vezes piores. 

Este evento ocorrerá na América e será 10 vezes mais destrutivo do            

que qualquer coisa que ela já tenha visto. Após esse evento, o sistema             

financeiro da América e do mundo começará a entrar em colapso           

completamente. Não será da noite para o dia, mas acontecerá rapidamente. 

Este evento será um ataque de "Bandeira Falsa" orquestrado pelos          

líderes das trevas que agora são conhecidos como "Estado Profundo". Eles           

se escondem nas sombras, mas eu os vejo e os expôrei depois que terminar              

de deixá-los fazer sua destruição como parte do julgamento de um povo            

impenitente, para levá-los aos Meus braços abertos. Entenda que todos          

esses julgamentos devem causar arrependimento e redenção de uma         

geração iníqua que não seguiu os Meus caminhos. Os julgamentos se           

tornarão cada vez piores à medida que o mundo não se arrepender. 

O evento "Bandeira Falsa" também envolverá incêndio, mas não o tipo           

que você espera. Mais uma vez (como no 11 de setembro), isso virá de              

armas avançadas de "tecnologia alienígena" que muitos de vocês nem          

sabem que existem. Será feito para parecer que veio de um dos países             

inimigos e que eles causaram a destruição. Mas, na verdade, virá do inimigo             

interno. O outro por sua vez, retaliará, e assim começará. Os Estados Unidos             

entraram na Segunda Guerra Mundial com um ataque de "Bandeira Falsa"           

(Pearl Harbor) e ele entrará na Terceira Guerra Mundial da mesma maneira. 

Agora ela descobrirá que EU SOU não luta mais por ela. A América             

sofrerá uma derrota humilhante e devastadora porque ela não Me segue           

mais. 

Após o colapso financeiro, a guerra civil nos Estados Unidos começará           

porque todos os benefícios e direitos que as pessoas adoraram e esperam            

desaparecerão, e somente aqueles que Me seguem de perto estão previstos. 
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