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Sim, minha glória vem com a destruição, ESTEJA PRONTO! 18 de           

agosto de 2018 

Meu povo, não fique à vontade! Tudo neste mundo não é o que             

parece! Fique alerta! Seja sóbrio e vigilante! Viva sua vida segundo o            

Espírito e não após a carne. As coisas estão mudando rapidamente e            

continuarão cada vez mais rapidamente até o fim. Chegue mais perto de            

Mim do que nunca! Esta é a única maneira que você será capaz de suportar               

até o fim e ser salvo. O pontapé de saída vem rapidamente! 

Sei que você ouviu isso repetidamente de Mim, mas é a verdade. Eu             

sempre digo a verdade. Eu não sou um homem que eu possa mentir. Sei              

que alguns de vocês pensam que estou Me repetindo e isso é verdade. A              

razão para isto é que a grande maioria não está me ouvindo. Há muitos              

anos que aviso meus profetas e vigias e alguns acordaram de seu sono, mas              

muitos milhões voltaram a dormir e ficaram sem óleo em suas lâmpadas.            

Eles não estão mais aguardando Meu breve retorno e pensam que ainda há             

muitos anos. Você não foi prometido amanhã, aqui nesta terra. A maioria            

não sabe quem Eu Sou e eles são sem esperança, porque as trevas os              

sobrecarregam e os consumiram, mas mesmo um raio da Minha luz pode ser             

1 

https://holyspiritwind.net/2019/09/the-fiery-kickoff-event-review-part-4/
https://holyspiritwind.net/2018/08/yes-my-glory-comes-with-the-destruction-be-ready/
https://holyspiritwind.net/2018/08/yes-my-glory-comes-with-the-destruction-be-ready/


suficiente para despertá-los e transformá-los se eles estiverem entre os que           

eu escolhi. 

O Fardo de Damasco, Isaías 17, 1 de setembro de 2018 

Meus filhos e filhas, humildes, santos e fiéis, este é o tempo que vocês              

estavam esperando! Não ignoreis a que horas estás, foi revelado pelos Meus            

servos, os profetas. Muitos de Meus filhos de gerações passadas desejavam           

estar no tempo em que vocês estão agora. Você é a última geração e está               

muito perto do momento em que será revelado ao mundo. Como já lhe disse              

antes, minha glória vem sobre você, como a destruição e o cataclismo vêm             

sobre toda a terra. 

O Cumprimento de Isaías, capítulo 17, está muito próximo. Não será           

mais habitada como uma cidade quando esse evento acontecer, se tornará           

um monte de ruínas.  

Este não é o evento inaugural que já falei muitas vezes, que será nos              

Estados Unidos. Este é mais um marcador que eu dediquei para que você             

saiba onde está na linha do tempo do meu evento. Já lhe disse antes que               

mantenho o tempo pelos acontecimentos e não como o homem guarda o            

tempo. Eu já lhes disse que Israel é o meu relógio nesta terra, assim como               

as profecias nas Minhas Escrituras, os padrões do sol, a lua e as estrelas,              

pois eu coloquei e mantenho todos eles em movimento. 

Daqui a alguns dias, Sansão será desencadeado sobre Damasco e a           

partir de então a guerra não parará até o fim. Todo o meu povo, o restante                

da fortaleza de Efraim, partirá da Síria como a glória de Israel, diz o Senhor               

dos exércitos. E naquele dia a glória de Jacó será abatida, e a gordura de               

sua carne ficará magra. (Isaías 17:3-4) 

Pronto ou Não, Está Chegando. Eu Não espero por nenhum          

homem, 8 de setembro de 2018 

As calamidades e a destruição que Eu avisei estão começando a           

acontecer e continuarão a acontecer com força e velocidade cada vez mais            

até o fim. Eu predisse essas coisas para que você não tenha medo, mas              

esteja preparado. O Evento Inaugural despertará muitos daqueles que         

estavam me observando, mas adormeceram quando se tornou realidade no          

reino físico. Muitos foram seduzidos pelos espíritos mentirosos dos falsos          

profetas, que falam de paz e segurança, mas não alertam para a repentina             
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destruição que se segue. O óleo de suas lâmpadas deve estar aceso para             

poder encontrar o caminho ao longo do caminho estreito que Me leva, EU             

SOU a porta. Você deve estar pegando fogo por Mim! Embora Eu seja             

amoroso, misericordioso, sofredor e compreensivo, chegará o tempo em que          

nada mais entrará em Mim. Se você Me conhece intimamente, vai Me            

obedecer e guardar Meus mandamentos. 

Sim, as coisas alertadas agora estão se tornando sua realidade física,           

mas desejo que você tenha uma realidade espiritual diferente comigo. Você           

deve vencer e matar seus caminhos carnais! Entre no lugar secreto do            

Altíssimo, atrás do véu, na sala do meu trono, adorando e ouvindo aos meus              

pés. O inimigo não pode entrar aqui! É aqui que você receberá suas             

instruções finais durante o final dos dias.  

Para seus dispositivos, telefones, computadores e internet em breve         

deixarão de funcionar como hoje. Quando essas coisas forem tiradas, Meus           

filhos Me procurarão mais do que hoje, são uma pedra de tropeço para a              

maioria. Eu digo a você, meu povo, busque a minha voz até que você a ouça                

e não desista. Muitos de vocês ainda não aprenderam a ouvir a Minha voz,              

mesmo que eu fale com você constantemente.  

Falo com mais frequência ao seu espírito, em voz baixa e tranquila,            

mas para ouvi-lo, você deve estar no Espírito, que é o local secreto do              

Altíssimo. Às vezes falo com a alma que é mais alta e mais fácil de ouvir.                

Muito poucas são as vezes em que falo para que uma audição física possa              

me ouvir, mas acontece de vez enquanto e acontece quando Eu o escolher. 

URGENTE!, 23 de setembro de 2018 

Sim, Meu filho, você também está correto sobre o tempo urgente em            

que também está no reino físico. Vou sacudir seu país (América) antes que             

seja completamente destruído. O evento de fogo (Evento Inaugural), de          

bandeira falsa, está mais perto do que nunca, mas a maioria pensa que isso              

nunca poderia acontecer, mas acontecerá, pois não houve arrependimento         

duradouro. 

Eu digo que isso será como a música diz: 

“Urgente, urgente, emergência 
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Urgente, urgente, emergência 

Urgente, urgente, emergência 

Urgente, urgente, emergência 

Tão urgente, emergência”. 

Tenho visto alguns clamarem a Mim por um curto período de tempo,            

apenas o remanescente/noiva procura se arrepender e Me procura com          

urgência. Vejo suas lágrimas enquanto clama a Mim e sinto seu sincero            

amor por Mim e você será recompensado por sua fidelidade e diligência.  

Estes serão os que são considerados dignos de escapar de todas essas            

coisas que acontecerão e de comparecer diante de Mim porque oram           

sempre. As orações urgentes do Meu remanescente/noiva são alimentadas         

pelo Meu Espírito e realizam grandes coisas pelo Meu reino. Os milagres se             

tornará comum quando Meu povo orar com fé e urgência. Quando a            

normalidade em que você vive é removida, Meu povo clama a Mim com             

muito mais urgência. Isso está chegando rapidamente, espere e não seja           

pego de surpresa como aqueles que caíram no sono. 

Se fossem dados mais 10 anos, os robôs de IA controlados           

satanicamente controlariam a terra inteira, 28 de setembro de 2018 

Agora chamo todos ao arrependimento! Abandone seu pecado e Me          

siga. Quando meus avisos terminarem, você desejará ter outro. Quando          

seus dias de conforto e facilidade terminarem, você desejará ter mais um. 

Quando o Evento Inaugural chegar, você desejaria ter preparado mais.          

Quando a morte e a destruição vierem sobre esta nação, como uma            

inundação de fogo, você desejaria ter uma Arca de Segurança. Quando você            

estiver diante do meu tribunal, desejará misericórdia, mas não haverá! Você           

desejará ter abandonado tudo e Me seguido, mas, em vez disso, você seguiu             

o homem, seus próprios desejos carnais e, finalmente, Satanás.  

Desejar orar não é nada! você precisa orar para mim! Vou ouví-lo se             

você for sincero, não importa quem você é ou o que fez. 
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Clame a Mim em arrependimento antes que seja tarde demais, Eu           

morri por cada um de vocês e tomei seu castigo porque amo você. Retire o               

pano espiritual que tapa seus olhos e veja que EU SOU O ÚNICO CAMINHO! 

Um segundo tarde demais é tarde demais! 

Jesus Cristo 

Yahushua ha Mashiach 

  

“Este outono será um passo gigantesco em direção à queda completa da            

América, mas o fim ainda é ainda”,  5 de outubro de 2018 

Os Estados Unidos estão caindo até agora mesmo porque não se           

voltaram para Mim. Esta queda será um passo gigantesco em direção à            

queda completa da América, mas o fim não é ainda. Após o Evento             

Inaugural Ardente, a América entrará em queda livre que não irá parar até             

que o fundo seja atingido.  

Após o Evento Inaugural Ardente, o ídolo mais alto da América será            

derrubado primeiro, sua riqueza. Serão feitas tentativas para sustentar a          

economia, mas não terão êxito. A queda da América continuará até atingir o             

fundo do poço. Nenhuma nação jamais foi exaltada tão alto quanto a            

América e nenhuma nação jamais chegará tão baixo a onde levarei a a             

América. 

América, mesmo agora os corações perversos de seus líderes e          

pessoas estão sendo revelados. Quem tem a Minha luz pode ver claramente            

as obras das trevas que prevalecem sobre a nação. Aqueles que não podem             

ver isso estão na escuridão e são cegados por ela. 

Descanse em Mim, Ande no Espírito, Tesouros Escondidos em Minha Palavra           

estão sendo revelados 27 de outubro de 2018 

Sim Meus filhos, vocês estão agora em tempos de grandes mudanças,           

mas verão mudanças ainda mais drásticas em um piscar de olhos, muito em             

breve. Meus filhos, não quero que vocês corram de um lado para o outro              
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depois do Evento de Inauguração Ardente. É por isso que Eu lhe digo essas              

coisas de antemão. Está escrito que eventos cataclísmicos, destruição de          

anjo artificial/caído, guerra, colapso econômico, fome, doença, perseguição        

até a morte, grandes terremotos, inundações e muitas outras coisas          

ocorrerão antes da Minha vinda. O que está escrito NUNCA passará em vão!             

O céu e a terra passarão, mas MINHA PALAVRA NÃO PASSARÁ SEM EFEITO!             

Eis que faço todas coisas novas porque É isso que Eu faço! Eu nunca paro! 

“As calamidades e os Eventos de Inauguração Ardente e eventos de           

bandeira falsa começarão em breve”, 4 de Novembro de 2018 

América, suas soluções políticas para seus problemas espirituais não         

atrasarão seu julgamento. Na verdade, de qualquer maneira que você votar,           

será punido. Uma maneira será mais rápida e uma maneira será mais grave. 

Seu rei atual foi nomeado para iniciar seu julgamento, mas seu antigo            

rei retornará à medida que os eventos prosseguem e terminam. Ele           

supervisionará sua destruição e depois passará a seu papel de líder dos dez             

reis. Barack Hussein Obama será a manifestação de carne e osso de Satanás             

na terra, assim como Eu era a manifestação de carne e sangue de Meu Pai,               

o Deus Altíssimo, El Elyon, YHVH. 

Obama será totalmente possuído por Satanás após o pontapé inicial.          

Meus filhos na América, vocês sofrerão perseguição pelas mãos dele.          

Aqueles que não estão perto de Mim, mas se chamam “cristãos” serão mais             

perseguidos. Aqueles que se mantiveram em íntimo relacionamento e         

permaneceram santos diante de Mim sofrerão menos. Todos sofrerão         

alguma coisa e alguns serão tirados do meio do mal para a Minha presença e               

o sofrimento deles terminarão. Minha remanescentes/noiva receberão uma        

unção extra durante esse período, mesmo antes da transformação. 

“América, o Evento Inaugural Ardente ainda está chegando na hora          

marcada… MINHA HORA!”, 23 de novembro de 2018 

América, digo mais uma vez, embora poucos estejam ouvindo, o          

Evento de Inauguração ainda está chegando na hora certa... MEU TEMPO!           

Tudo o que você conhece até agora desaparecerá. Sua riqueza desaparecerá           

em um piscar de olhos, porque foi feita de papel e queimará e também o seu                
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país inteiro, de costa a costa e tudo mais, exceto o que Eu protejo, que será                

muito pouco. 

“Aponta e Foca em Mim, agora, Como Um Laser!”, 16 de Dezembro            

de 2018 

Meus filhos, vocês NÃO devem apontar ou usar suas armas espirituais           

contra seus irmãos e irmãs, eles não são seus inimigos. Se você fizer isso,              

estará fazendo o trabalho do inimigo. Não deixe a fofoca sair da sua boca.              

Quando você acreditar que seus irmãos e irmãs estão errados, ore a Mim e              

Eu mostrarei o que você deve fazer. Não pense que você sabe a resposta              

perfeita em todas as situações, você não é Deus!  

EU SOU o juiz do coração e desejo mostrar misericórdia e graça e             

restaurar o relacionamento correto, aqueles que saíram do caminho estreito.          

Fale Minha verdade com amor e corrija somente depois que você procurou a             

Minha vontade numa oração bem focalizada como se fosse um laser           

apontando. ” 

Depois disso, perguntei ao Senhor quais são as coisas que Seu povo            

deveria procurar em um futuro próximo. Esta foi a resposta dele: 

“Grandes terremotos e outras mudanças na terra, o Evento de          

Inauguração Ardente, colapso financeiro absoluto, guerra civil em muitos         

lugares e nações guerreando contra nações, perseguição, doença e         

enfermidade, fome, morte em todos os lados, escuridão e as trevas cobrindo            

quase tudo, exceto a transformação do remanescente/noiva e a grande          

colheita. Todas essas coisas e muito mais acontecerão ANTES do meu povo            

ser evacuado da Terra. 

Meus filhos, simplesmente se humilhem diante de Mim, mirem e          

focalizem em Mim agora como um laser! 

Jesus Cristo 

Yahshua ha Mashiach ” 
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“2019 não é o fim, mas o seu mundo não será o mesmo que foi”, 29                

de dezembro de 2018 

Meus amados, eu já lhe disse muitas vezes através de muitos dos            

meus servos, os profetas e através de muitas mensagens, palavras, sonhos,           

visões e profecias, sobre as coisas que estão vindo sobre a terra. É chegada              

a hora, não haverá atraso.  

Não dê ouvidos às vozes falsas que lhe dizem que há atraso. Eles             

responderão a Mim por profetizar mentiras em Meu nome e permitir que            

Meu povo abaixe a guarda. As coisas podem não funcionar como você            

acredita, mas estão progredindo rapidamente. Minhas verdadeiras vozes        

estão falando com urgência agora! O sangue daqueles que foram enganados           

por aqueles que proferem palavras falsas estará em suas mãos, a menos            

que se arrependam diante de Mim e publicamente e renuncie suas falsas            

palavras proféticas que eram dos espíritos sedutores que Eu permiti que           

saíssem.  

Meus filhos, chegou a hora do Grande Engano! Muitos ministérios que           

você seguiu no passado perderam o rumo e não ouvem a Mim mais. Por não               

terem permanecido na Minha palavra e íntimo COMIGO, seguiram um deus           

criado por eles. Muitos deles têm grandes ministérios conhecidos e uma           

multidão enorme de seguidores. Peça-me discernimento e Eu darei a você           

livremente. Lembre-se do que foi dito sobre as multidões, elas estão no vale             

da decisão. Estes são os que Minha noiva/remanescente foram chamados          

para ministrar e, uma vez que os Eventos de Inauguração ocorrerem, você            

ganhará muitos para Mim e os que abandonam a fé serão trazidos de volta              

para Mim, por você, também. 
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