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Revisão do evento Parte 5 (parte final) 

 

 

 

 

O Sinal Perfeito do Senhor Termina em Janeiro 21, 2019 

 

O sinal que Eu dei começou em 21 de dezembro de 2010, no seu              

calendário, e será concluído em 21 de Janeiro de 2019, no seu calendário, às              

12h12 da manhã. 

O tempo de seu término é significativo, esse número significa total           

completude do tempo de advertência que eu dei antes dos maiores           

julgamentos começarem: terremotos, o evento de lançamento de fogo,         

colapso econômico, fome, doença e então a grande guerra começa. Somente           

este aviso durou 8 anos e um mês; alguns gostariam de mais tempo, mas o               

que seria feito com mais tempo se Eu desse? Venho avisando o mundo             

através de Meus servos, os profetas, há mais de cem anos que você está              

nos últimos dias. Há muito poucos ouvindo Meus avisos agora. Meus poucos            

escolhidos já ouviram muitas das minhas advertências e se cansam delas.           

Não se diga que não sou misericordioso e sofredor. Chegou o tempo do fim              

dos tempos! 

 

Algumas Perguntas e Respostas de Jesus, 3-2-19 

 

Não me rejeite hoje! Você não sabe se ainda tem o seu próximo             

suspiro e não sabe quando seu número de dias acabou, mas Eu sei. Eu              

seguro tudo na minha mão e quero que você alcance essa mão e confie em               

Mim em tudo, o que você é. Deseja-me mais do qualquer outra coisa e você               

ganhará muitas, muitas outras coisas que deseja agora. Digo a você que não             
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se atrase, pois os eventos do final do tempo se aceleraram rapidamente,            

como Eu disse, e eles continuarão a acelerar até não ter mais tempo. É              

então que quem é perverso permanecerá perverso, e quem é santo           

permanecerá santo. 

Eu amo você, mas você deve Me ouvir agora! O Evento Inaugural            

ainda está chegando e você deve estar pronto! Muitas coisas ainda piores            

devem seguir. Não Me rejeite, pode ser a última vez que você ouve Meu              

aviso e suplicação. 

Humilhem-se diante de mim agora, arrependam-se e desejam-me        

acima de tudo! 

 

EU TE AMO MUITO! 

 

(Eu senti tanto amor forte como Ele disse isso, mas também tristeza, porque             

são poucos que estão ouvindo e lendo e colocando em prática) 

 

Jesus Cristo 

 

Yeshua HaMashaich 

 

O que o inimigo usa para causar o mal, Eu uso para o Bem, 10-2-19 

 

Nos próximos dias, sacudirei esta terra e meu remanescente         

adormecido acordará. Alguns de vocês estão acordados agora e estão          

tentando acordar àqueles que estão intoxicados com as coisas deste mundo           

mas com pouco sucesso.  

Quando Eu tremer, eles acordarão! À medida que o Evento Ardente           

começar a queimar e consumir, Meu Espírito queimará e consumirá tudo o            

que não é de Mim em você. Será como um inferno ardente que não pode ser                

contido por aqueles cheios do Meu óleo. Você foi e será pressionado como             

azeitonas e Meu óleo escorrerá de você.  

Meus filhos, vocês foram e serão esmagados como uvas, e Meu novo            

vinho fluirá de você. Foi e será a morte de suas próprias ambições, prazeres,              

desejos e vontades. Vai ser aqui que mais de Mim sairá de você. Vou              

verificar que o óleo e o vinho não sejam prejudicados, pois são portadores             

do Meu Espírito e são necessários para a colheita e todas as suas             

necessidades serão supridas. 

 

O Dia do Senhor Está Chegando! Quem de Vocês Está Pronto? 

11-3-19 
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Agora é a hora de vir a Mim com todo o seu coração, antes que o                

Evento de Inauguração Ardente aconteça, porque então tudo muda de          

repente, como um interruptor sendo acionado. Meus fiéis e santos que Me            

TUDO serão grandemente recompensados. Há espaço para todos entrarem,         

não acredite nas mentiras do inimigo. Ninguém pode vir ao Pai senão por             

Mim. Sou o único mediador entre o Todo-Poderoso, Pai Altíssimo, e o            

homem. NÃO HÁ OUTRO! Meu sangue pagou por TODO o pecado por todo o              

tempo, mas você deve se arrepender e se afastar dele. Você deve fazer isso              

sem demora, pois as profecias do passado estão se tornando realidade           

diante de seus olhos. A maioria dos olhos não podem ver isso mas isso é por                

escolha. 

 

“Sei que você não deseja ver o que está por vir sobre a Terra,              

mas a verdade é a maioria de vocês”. 27-4-19 

 

Sei que você não deseja ver o Evento Inaugural Ardente feito pelo            

homem, mas a maioria dos você irá. Eu disse antes: “América, O evento             

planejado para as suas costas será 10 vezes mais destrutivo do que            

qualquer coisa que você tem visto, pois você me rejeitou, aos meus            

caminhos e às minhas leis.”  

Atualmente, o que acontece com a América afeta todo o mundo. Terra,            

mas os Estados Unidos cairão em uma hora e ocorrerá rapidamente após            

esse evento, e ela será trazida abaixo dos países do "terceiro mundo" de             

hoje. O filho da Perdição voltará para governá-lo mais uma vez, mas partirá             

e continuará a ocupar seu lugar como líder mundial. Ele partirá pouco antes             

da América ser oferecida como holocausto no altar de seu pai, Satanás. 

 

100% DE VERDADE DIFÍCIL SOBRE TRUMP. 8-5-19 

 

Meu filho, Eu lhe disse em fevereiro de 2018 que Donald Trump seria             

morto e seu espírito foi, mas seu corpo será o próximo. É quando os EUA               

verão o Evento de Inauguração Ardente e quando Obama voltará.  

Desastre financeiro, guerra civil e guerra mundial virão subitamente e          

muito próximas. É por isso que Trump foi escolhido pelos poderes ocultos            

das trevas. Eles foram e continuarão a usá-lo até que terminem com ele e              

então usarão até a morte dele para causar caos, violência, ódio e morte             

entre as pessoas.  

Obama será bem recebido de volta e mesmo muitos dos que o            

odiavam antes serão aliviados, mas sua falsa paz não durará muito. A            

destruição completa da América estará sob o domínio de Obama. Ele partirá            

e, em seguida, a grande Babilônia será destruída em uma hora. (Enquanto            
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Ele falava comigo, vi uma visão instantânea de Obama sentado em um avião             

a jato olhando pela janela, acenando e sorrindo com seu sorriso maligno e             

depois acabou.) 

 

A Guerra Não Vai Ser Adiada Mais, Pois Chegou a Hora. 17-5-19 

 

América, Eu não luto mais por você e nem protejo seus esforços e             

conquistas militares. Você teve o seu caminho com as nações mais fracas do             

mundo, mas isso está acabando. As nações que você procura controlar           

agora são apoiadas por aqueles que te tirarão de seu trono, ó rainha das              

nações! 

Seus caminhos enganosos foram descobertos e você será despida para          

todos verem. Suas "bandeiras falsas" enganam apenas os cegos e surdos de            

sua própria nação, mas seus inimigos vêem a verdade e eles terão o que              

querem com você. 

América, não há coincidência quanto aos nomes dos navios Abraham          

Lincoln e Ronald Reagan, pois eles sofrerão o mesmo destino de seus            

nomes. Quando você vir isso, saberá que tudo o que falei é verdadeiro e que               

a destruição completa está chegando à outrora maior nação de todas. Você            

se tornará a mais baixo de todas, porque Me deu as costas, seu primeiro              

amor. 

 

“A profecia se tornará a manchete de amanhã mesmo antes da           

transformação de minha noiva remanescente”. 27-5-19 

 

Nos próximos dias, o Evento de Inauguração Ardente ocorrerá. A          

profecia se tornará a manchete de amanhã mesmo antes da transformação           

de Minha noiva/remanescente. Minhas palavras serão cumpridas, todas as         

últimas! Eu não sou zombado! Os que semearam a morte podem colher            

vida? Aqueles que semearam a guerra podem colher a paz? Os que            

semearam perversão pecaminosa e perversa podem colher, gloriosa e santa          

justiça?  

Não se iluda pensando que não verá destruição, porque verá a menos            

que seja levado a estar Comigo “no início da morte”. Aquela grande cidade             

da Babilônia queimará totalmente e será tomada por ondas após ondas do            

mar para purificá-la. O mundo ficará em choque e chorará por ela. A grande              

cidade que é nomeada pelo fruto do seu pecado colherá a colheita das             

sementes que plantou. A cidade que nunca dorme será colocada para           

repousar, ela cairá e não se levantará mais.  

Isso abrirá completamente o terceiro selo, o rolo será lançado e o            

cavalo preto cavalgará pela América e pelas nações ricas do mundo. Aqueles            
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cheios de óleo e vinho do Meu Espírito serão providos à medida que             

ajudarem os outros, trazendo-os ao arrependimento diante de Mim e          

confiando na fé o que eu disse, tendo paz em meio à calamidade e              

destruição. Isso acontecerá pouco antes da transformação completa de Meu          

remanescente/noiva. 

Esteja ciente de que, uma vez que o Evento Inaugural Ardente           

acontecer, os eventos serão mais rápidos do que você já viu antes. Não             

temas, porque abreviei os dias por causa dos meus eleitos. Embora você se             

pergunte se eu o abandonei, você vai ao seu lugar secreto Comigo e verá              

que a medida do Meu Espírito dada a você será subitamente aumentada. A             

transformação completa do remanescente/noiva ocorrerá no sexto selo. Isso         

acontece durante os três dias de escuridão, os primeiros frutos serão todos            

selados em suas testas e depois me ajudarão a colher a colheita enquanto             

empurro minha foice afiada na terra. 

 

“A única coisa que será grande novamente na América será a queda            

dela, porque ela me abandonou!”. 6-3-19 

 

Eu aviso novamente América, desastre e calamidade vêm rapidamente         

para você. Depois que o Abraham Lincoln cair em chamas e você estiver             

envolvido em conflito, a torre que leva o nome de Donald Trump também             

será afetada e, assim, ele enfrentará sua morte durante o Evento Inaugural            

Ardente.  

Como já lhe disse antes que Donald Trump seja como Belsazar, ele            

será morto e a América será dada aos medos e persas. (Hoje é o Irã dos                

dias atuais e algumas partes dos países vizinhos.) Após esse Evento de            

Inauguração, começa o julgamento mais severo sobre a América.  

A maioria não entenderá que tudo isso foi planejado há anos e agora o              

palco está montado e todos os jogadores estão no lugar. A guerra contra a              

América virá em todas as frentes e internamente. A Jihad Muçulmano e a             

guerra civil ocorrerão simultaneamente, juntamente com a ruína financeira,         

a lei marcial, a fome, as doenças, além de terremotos, inundações,           

tsunamis, incêndios, tornados, furacões, vulcões e, em seguida, destruição         

nuclear e até mesmo de “alienígenas”, que são os mortos e suas armas que              

a maioria nem leva em consideração.  

Então a minha ira será derramada sobre você, ó Babilônia, a grande!            

Uma grande bola de fogo que você não vê, porque é de Mim. Isso encerrará               

os julgamentos dos selos e Meus servos selados serão transformados e           

enviados para colher todos aqueles que vão Me receber como Salvador. 

Durante tudo isso, Obama será bem-vindo de volta para liderar a           

América e a maioria depositará sua confiança nele. Ele promete paz e            
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proteção, mas traz caos e destruição. Como eles serão tolos! Quão           

completamente tolo é confiar no homem, em vez de mim! Ele fará            

absolutamente o que seu pai Satanás faz de melhor, rouba, mata e destrói:             

o tempo todo sorrindo e mentindo.  

Ele finalmente poderá realizar seu objetivo. Ao partir, os Estados          

Unidos serão atacados do norte, enquanto ela está totalmente         

desorganizada e incapaz de se defender. Esta é a destruição final, em uma             

hora, pelo fogo, na Babilônia, a grande. A única coisa que será grande             

novamente na América será a queda dela, porque ela me abandonou!           

Mesmo nisso, busco o arrependimento de cada alma individual. O          

arrependimento nacional não ocorrerá, o julgamento foi estabelecido. Você         

não conhece a abundância de lágrimas que derramei por você, mas você me             

recusou. (Senti sua dor uma profunda tristeza) 

 

AVISO URGENTE !!! ALERTA FALSA EM BANDEIRA. 22-6-19 

 

Do irmão David Jones Sr.:  

 

Enquanto eu estava em espírito de oração, perguntei ao Senhor          

quando esse evento de bandeira falsa ocorreria e fui imediatamente levado a            

uma visão. Eu estava no céu olhando para uma cidade grande à noite e ouvi               

a PALAVRA Filadélfia e as palavras Filadélfia apareceram sobre esta cidade,           

então eu estava de volta em minha oração. Escrevo TODOS os meus sonhos,             

visões, escrituras e audíveis que me foram dados nos meus cadernos. 

Ok, ontem à noite, por volta das 21h, saí da oração e me disseram              

para ler esses cadernos! Abri e a página em que abri era a visão da Filadélfia                

e o Evento Inaugural.  

Uma irmã em Cristo ENTÃO me enviou uma mensagem perguntando o           

que eu estava fazendo, e eu disse a ela que o Senhor me levou aos meus                

cadernos e direto à visão da Filadélfia, e eu disse a ela que foi isso que me                 

foi me dado para olhar ANTES do Evento de Inauguração acontecer.  

Nesta manhã, eu acordo com OUTRA msg dessa irmã e ela está            

dizendo que está confusa por causa das coisas que disse para ela ontem à              

noite. Ela disse que ligou a TV esta manhã e tudo o que ela vê são explosões                 

na Filadélfia !! A maior refinaria de gás nos EUA explodiu às 4 da manhã,               

horário do leste. Ela disse que “O Evento de Inauguração que você foi             

informado está prestes a ocorrer Jeff!!” 

 

Sonho, Interpretação e Palavra: Banco em Chamas. 30-6-19 
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Isto é o que o Senhor me deu para a interpretação de tudo colocando              

junto. O banco representa o sistema financeiro atual, com o dólar americano            

como moeda de reserva mundial, que existe desde o início do Petrodólar em             

1974 pelo presidente Richard Nixon e pelo secretário de estado Henry           

Kissinger com a família real saudita que eram os mais poderosos membro da             

OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo).  

Isso tirou a América do padrão ouro (também chamado de acordo de            

Bretton Woods) e forçou todas as nações importadoras de petróleo do           

mundo a comprar dólares americanos para comprar petróleo. O         

caminhão-tanque de combustível de semi-reboque representa o sistema        

SWIFT que entrega moeda ao sistema bancário atual. A própria gasolina é            

representativa do petrodólar que alimenta o atual sistema bancário.  

Quando a mangueira de entrega é desconectada e derramada por todo           

o solo, ela representa países que estão ignorando o petrodólar e usando            

seus próprios sistemas para transações. O homem mascarado que joga o           

fósforo aceso representa o USS Abraham Lincoln sendo atingido pelo fogo e            

afundando. Os banqueiros e os ricos sabem que isso está chegando, porque            

isso faz parte do plano da Nova Ordem Mundial para apresentar o novo             

sistema financeiro, que será o sistema da besta.  

O incêndio e a explosão no prédio do banco representam uma enorme            

desaceleração da economia da América e da guerra com o Irã. O atual             

sistema bancário envolvendo o petrodólar não diminuirá até o momento,          

mas será severamente enfraquecido. O Evento de Inauguração Ardente irá          

danificá-lo ainda mais. Haverá muitos cataclismos naturais que também         

derrubarão a economia americana. Ele não cairá totalmente até o sexto selo            

onde haverá um grande terremoto causado pelo ataque de asteróides no           

Caribe (como visto por Efrain Rodriguez) e depois disso a Rússia e a China              

atacarem e invadirem a América e todas as suas principais cidades serão            

queimadas até o chão. 

 

Pare de Definir e Adivinhar Datas! 17-7-19 

 

Agora, esta é a ordem que lhe dei muitas vezes, mas será repetida             

para aqueles que não a conhecem. O arrebatamento que Meu filho fará para             

o remanescente/noiva não ocorrerá antes do evento de bandeira falsa, início           

de fogo (Evento de Inauguração Ardente) na cidade de Nova York.  

Isso levará ao colapso econômico, guerra nuclear, fome, doença,         

perseguição e, em seguida, o sol ficará preto ao meio-dia e a lua ficará              

vermelho sangue. Meteoros e anjos caídos atingirão a Terra, juntamente          

com uma bola de fogo enviada por Mim dos céus, que causará o maior              

terremoto que você já conheceu.  
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É quando os 144000 são marcados, esse grupo escolhido será          

totalmente transformado durante a espessa e grossa escuridão. É quando          

eles devem surgir e brilhar, não antes. Eles brilharão intensamente, como           

lâmpadas cheias de óleo fresco e puro do Meu Espírito. Eles realizarão os             

maiores milagres já vistos na face da terra, nada será impossível para eles.             

Eles terão Meu Espírito sem medida, mais do que Yahshua teve ao andar na              

terra. É quando a grande colheita será colhida, antes que Eu derrame a             

minha ira sobre toda a terra. Então Meu Filho levará Seu           

remanescente/noiva da terra. 

Meus filhos, quero que você leia esses capítulos na Bíblia para saber o             

que está por vir: Mateus, capítulo 24, Apocalipse, capítulos 6-8, Joel,           

capítulo 2, Isaías, capítulos 13 e 60. 

Meu filho está chegando muito em breve! 

 

ESTEJA PRONTO! 

 

Seu pai Abba 
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