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Uma imagem triste de um “cristão americano” típico 21 de janeiro de 2018 

“Minha chamada é para todos que lêem esta mensagem. Não se iluda;            

o tempo é mais curto do que a maioria dos homens pensa. Humilhem-se em              

rendição diante de Mim e se arrependam dos seus pecados, e eu os             

perdoarei e darei uma vida nova que nunca terminará. Isso deve ser feito             

com todo o seu coração, eu sei quando um homem quer dizer o que ele diz.                

Peço que se preparem agora! Ninguém sabe quando o evento de lançamento            

ocorrerá e ninguém sabe o dia ou a hora do Meu retorno. 

Coloque as coisas deste mundo atrás de você e receba O Meu Espírito! 

Eu te amo!” 

“Pois quando eles dizem: “Paz e segurança!” Então a destruição repentina           

chega e eles não escapam.” 26 de janeiro de 2018  

1 Tes. 5:2-3, “Pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor            

vem como ladrão à noite. Pois quando dizem: "Paz e segurança!", Então            
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repentina destruição os atinge, como dores de parto em uma mulher           

grávida. E eles não escaparão. ” 

Muitos estão citando esses versículos neste dia; mais do que nunca.           

Eles são verdade e existem muitos níveis de cumprimento desses versículos,           

mas a maioria não entende sua ordem e significado finais. Como já lhe disse              

antes, meu filho, haverá um evento de “bandeira falsa” e evento Inaugural e             

não haverá NENHUM ERRO de que você está no tempo do fim.  

Obviamente, todos os eventos listados em Mat. 24 (falsos cristos          

aparecerão, guerras e rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos          

em vários lugares, crentes serão perseguidos, homens trairão uns aos          

outros, faltarão profetas, surgirão falsos profetas, abundará a ilegalidade, o          

amor de muitos crescerá frio, este evangelho do reino será pregado em todo             

o mundo como testemunha para todas as nações e a plenitude dos gentios             

será começará). Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo e com maior            

intensidade. Os homens maus que são parceiros dos caídos sabem que seu            

tempo é curto. Permitirei que, no Meu tempo perfeito, conhecido por           

ninguém, traga julgamento. Por favor, entenda que essa não é a minha ira.             

Meus filhos não estão sujeitos à minha ira (1 Tes. 5:9). Minha ira cairá sobre               

Satanás, os caídos e os filhos das trevas e da desobediência. 

Então o sistema financeiro do mundo entrará em colapso e o mundo            

entrará em guerra, que Donald Trump está sendo usado para iniciar. Muitos            

sofrerão e morrerão e muitos dos Meus serão levados para casa durante            

esse tempo também. Então o "homem da paz", Barack Hussein Obama, que            

é verdadeiramente o homem da ilegalidade, voltará. Ele será completamente          

possuído por Satanás. É quando os caídos, gigantes, estiverem habitando          

com os humanos na terra. Obama será seu líder e supervisionará a            

destruição completa e total da América. 

“Digo a você hoje que Donald Trump também é Belsazar, pois é o último rei               

da Babilônia / América.” 20 de fevereiro de 2018 

No passado, Eu disse a meu filho que este é o “evento inaugural”             

porque muitos outros eventos seguirá depois. Depois de seguir a guerra,           

colapso econômico, lei marcial e ilegalidade, fome, doenças e pragas,          

perseguição daqueles chamados por Meu nome, decapitações, tortura, clima         

extremo quente e frio, furacões, inundações, tornados, mega terremotos,         

meteoros e asteróides, granizo e fogo misturados com sangue cairão, bem           
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como pedras de granizo pesando centenas de libras, tsunamis e tudo o que             

está em Minhas Escrituras, incluindo a vinda dos anjos caídos, que incluem            

as criaturas de gafanhotos e os gigantes e outros. Lembre-se de que eu             

disse: “Como nos dias de Noé foram, assim também será na vinda do Filho              

do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo            

(carne humana) e bebendo (sangue humano), casando-se (mulheres        

humanas) e dando (mulheres humanas) em casamento, até o dia em que            

Noé entrou na arca.” (Mateus 24:37-38) 

Eu sou a Arca de Segurança para o Meu amado remanescente. Aqueles            

que São Meus serão poupados da minha ira, mas sofrerão a ira de Satanás              

em diferentes graus, dependendo de quão puros e santos se tenham           

mantido. Somente Meu sangue pode lavar seus pecados mais brancos que a            

neve, e então você pode vestir Meu manto de justiça, pois Minha noiva deve              

estar sem mancha nem rugas ou qualquer coisa assim. 

Não tenha medo, porque EU SOU sempre com você e o Fim dos Tempos é               

agora! 9 de abril de 2018 

Não há muito mais que eu possa revelar a vocês, Meus filhos, sobre o              

momento em que vocês estão, mas o Evento de Ardente, de bandeira falsa e              

do pontapé está mais perto do que nunca. Não se iluda! Os eventos em sua               

terra que estão no Meu relógio aumentaram em frequência. Lembre-se de           

que Meu tempo não é o seu tempo. Tudo o que Eu lhe disse no passado                

acontecerá e todas as escrituras serão cumpridas muito em breve. 

Quero que olhe para os eventos que estão acontecendo diante de seus            

olhos. As mentiras da Babilônia foram expostas ao mundo inteiro, mas ela            

tenta se esconder sob um véu cheio de buracos. Seu controle da riqueza             

chegou ao fim, seu dinheiro está se tornando inútil porque nenhuma nação            

quer sua dívida. Você tem feito e fará novamente uma destruição maciça em             

sua própria terra, porque você adora o Meu inimigo. Dez vezes maior será a              

destruição que vocês causam, e também serão os julgamentos que vos           

envio, ó amantes das trevas.  

Hoje você guerreia atrás do aliados, mas logo essas guerras voltarão           

sobre você. Todo o caos, morte e destruição que você exportou voltarão            

para você porque essa é a Minha lei. Você totalmente chama isso de karma,              

mas é a minha lei de colher e semear! Eu conheço seus planos perversos!              

Não haverá nada que sairá das cinzas! Quando a minha ira se derramar             
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sobre você, ninguém escapará! Nenhuma misericórdia será mostrada        

àqueles que não demonstraram misericórdia. Os únicos que escaparão são          

os Meus escolhidos, pois tenho um trabalho para eles fazerem. 

Um dos “irão cair” já fez o que ele foi instruído por seus diretores 14 de abril                 

de 2018 

Mesmo assim, uma outra porta foi aberta e nenhum homem a fechará.            

Não há como as nações voltarem agora, as escrituras serão cumpridas.           

Chegou a hora do julgamento para a América e toda a terra. Os cavaleiros              

cavalgam juntos, a guerra e a fome cavalgam simultaneamente após o           

evento ardente e bandeira falsa, seguido de perto pelo cavalo pálido,           

montado pela morte e a um quarto da terra, ele terá autoridade. Eles             

morrerão por espada (guerra), fome, pestilência (doença) e pelos animais          

selvagens da terra. O urso e o dragão agarrarão a águia e suas asas serão               

arrancadas. A queda da grande Babilônia será final e toda a terra chorará             

por ela; sua riqueza e seus modos de prostituição. Oh, como eles adoravam             

fornicar com ela, mas ela não existirá mais! 

Venham agora Meus filhos, é hora de deixar as coisas e os caminhos             

deste mundo. Arrependa-se, pois nada que você vê antes permanecerá, mas           

Meu reino é eterno! Ore pelas Minhas ovelhas perdidas, para que elas            

voltem para Mim e para que Eu as encontre, enquanto estou te você.             

Sente-se aos meus pés e ouça-Me, pois tenho instruções para TODOS e que             

ninguém poderá lhe falar. Por favor, aproxime-se de Mim agora, para que            

sua dor e sofrimento possam ser aliviados! Me busque como você nunca me             

procurou antes, pois não há muito tempo. Meu povo terá enquanto outros            

não terão. Meu povo compartilhará o que receber fisicamente e          

espiritualmente, para que muitos venham a Me conhecer através deles. Se           

você prestar atenção às Minhas palavras, brilhará intensamente por Mim e           

governará e reinará comigo PARA SEMPRE! Estou chegando em breve e mais            

rápido que o piscar de seu olho. 

Conheça-Me melhor agora ou você nunca terá a chance! 

Eu amo muito todos vocês! Eu comprei todos vocês com o meu próprio             

sangue. 

Por favor, me escute! 
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Jesus Cristo 

Yahushua Hamashiach 

Outra porta para a guerra acaba de ser aberta e ninguém o fechará, 30 de               

abril de 2018 

Digo a você neste dia que os avisos estão chegando ao fim. Eu lhe              

disse que você está a poucos dias do evento inaugural e não cedi ou mudei               

de idéia. Só porque você acha que "dias" deveria significar uma coisa, isso             

não significa que Eu sigo suas regras de pensamento. Você deveria seguir o             

Meu. Veja nas escrituras: não contei a meu profeta Daniel um período de             

2300 dias? (Daniel 8:14) Não contei a ele novamente prazos de 1290 e 1335              

dias? (Daniel 12:11-12). Você faria bem em ler estas passagens para que Eu             

possa lhe dar entendimento. Você não sabe nada como deveria saber, mas            

se você perguntar, darei uma pequena parte da Minha sabedoria e           

conhecimento, se você me perguntar humildemente, com o motivo certo em           

seu coração.  

Por que você me limita quando digo que algo está para acontecer em             

"dias" ou alguns meses? Você não deve tentar descobrir esses tempos           

através da sabedoria do homem, porque isso não pode ser feito. É assim que              

as doutrinas de demônios e homens se infiltram no Meu corpo. Seja            

paciente, o que Eu disse acontecerá quando Eu disser que sim. Quando            

esses julgamentos ocorrerem, a maioria desejará ter mais tempo, mas não           

haverá mais tempo! 

Mais uma vez, Meus filhos, olhem para Israel e verão que o tempo             

está se movendo cada vez mais rápido e é muito curto. Um gancho foi              

colocado na mandíbula dos inimigos de Israel e eles agora começarão a            

tentar destruí-la. Permitirei que ela seja castigada por seus inimigos, mas           

ela não será totalmente destruída. Ela clamará a Mim e eu ouvirei e             

derrotarei seus inimigos. Protegerei a casa de Israel e a tribo de Judá, pois              

são o Meu povo escolhido. Eles se afastaram, mas voltarão para Mim e             

saberão que EU SOU o Messias que eles estavam esperando. Os ímpios            

serão enganados e seguirão a besta, mas Meus eleitos não seguirão outro.            

Pois eles Me conhecem e Eu os conheço. 
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Dúvida, perdão, confirmação e nova revelação sobre o tempo em que           

estamos em 17 de maio de 2018 

Você viu eventos acontecendo em Israel e eles estão cumprindo o que            

foi escrito nas escrituras. Nenhuma das minhas palavras jamais passará,          

mas este céu e terra passarão. Israel será atacado e eles irão retaliar e              

causar uma grande explosão no Irã. Esses eventos ocorrerão paralelamente          

ao que Eu revelei sobre o Evento de Inauguração planejado para a América. 

Os inimigos de Israel, todos os aliados do Irã, o cercarão e tentarão             

aniquilar Israel para que Minha promessa seja quebrada. Mas isso não vai e             

não pode acontecer! Israel clama a Mim e eu a resgatarei depois que ela vir               

muita destruição. Todas as promessas que Eu já fiz serão cumpridas e Meus             

inimigos serão derrotados! 

América, você espera Meu comando ao carrasco!, 25 de junho de 2018 

América, você está perto de perder Sua cabeça! América, você espera           

Meu comando ao carrasco! Você vai Me ignorar de novo ou vai clamar por              

Mim? Eu digo a você que esses avisos estão terminando! O tempo para             

salvar a América como nação já passou, mas ainda estou chamando o povo             

da América para vir aos Meus braços abertos e recebe o Meu amor eterno e               

perdão. 

América, você não sabe o momento em que o ponta-pé do fogo            

acontecerá. Isso vai acontecer em um momento em que você pensa que            

não. Todos os que habitam no lugar secreto do Deus Altíssimo serão            

protegidos por Minhas asas e Eu serei sua fortaleza, escudo, ajudante em            

tempos de necessidade e a rocha na qual você pode se esconder e             

permanecer em pé. 

EU TE AMO! VOLTE PARA MIM! 

Jesus Cristo 

Yahushua Hamashiach 
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Barack Hussein Obama é o verdadeiro líder da América 1 de julho de 2018 

Barack Hussein Obama é o verdadeiro líder da América, embora agora           

ele esteja nos bastidores, ele retornará, mas não como presidente, como já            

lhe disse antes. Nos bastidores, a guerra civil está sendo tramada, planejada            

e manobrada. Ele está dividindo e irá dividir a América enquanto ao mesmo             

tempo ele parece que o "mocinho". Ele está fazendo do mesmo jeito do que              

fez em todo o Oriente Médio, quando era o presidente da América. 

Donald Trump é a oposição controlada, ele faz parte de todo o plano.             

Ele não conhece a profundidade do mal que Obama faz, como eu disse antes              

do Donald Trump, ele é um dos "caras que vai cair", um "bode expiatório",              

alguém para se culpar. Eles culparão o colapso da economia americana no            

Trump, que ocorre após o "evento inaugural". É quando Obama voltará           

como governante e o povo o amará! Muitos que estiveram contra ele, ficarão             

a favor dele devido a destruição e da catástrofe econômica que           

aconteceram. Ele prometerá paz, MAS NÃO SE DEIXE ENGANAR! Ele causará           

a destruição total da América. Este tem sido o seu destino e eu permitirei              

porque a América não se arrependeu. 

América, você comemora o Dia da Independência hoje, mas de quem você            

comemora a independência? 4 de julho de 2018 

América, o evento de lançamento inaugural será apenas o começo da           

destruição e da tristeza que você experimentará, mas Eu permitirei para que            

você possa arrepender. Os eventos depois disso ficarão cada vez piores até            

o dia em que a Babilônia América será destruída. É quando Meu julgamento             

será derramado e a Babilônia América será destruída em uma hora pelo            

fogo. É por Minha misericórdia e graça que é feito dessa maneira. É permitir              

arrependimento, pois não me alegro na destruição dos ímpios, mas o           

JULGAMENTO ESTÁ VINDO! 

Ore para que eu tenha misericórdia em Meu julgamento. 

Observe, portanto, e ore sempre para que você seja considerado digno           

de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de se apresentar diante             

do Filho do Homem. Lucas 21:36 
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EU TE AMO TODOS E EU SOU SANTO! 

Jesus Cristo 

Yahushua Hamashiach 

Uma parábola sobre o “evento inicial” 5 de agosto de 2018 

“Meu filho, desejo lhe dar uma parábola sobre o“ evento inicial ”para            

que Meu povo tenha mais entendimento sobre o que está para acontecer            

lugar e ter uma perspectiva. 

A bola foi colocada no centro e o apito soou; a mão do chutador foi               

levantada - ele está pronto para chutar. Você ouve os passos dele? É assim              

que é perto! Eu lhe digo, não se concentre no chutador, ele é apenas um               

pequeno membro das muitas equipes de Satanás que esta contra o time de             

YHVH. Não se concentre na bola ou em nenhum de seus jogadores,            

concentre-se no seu Capitão e Zagueiro. 

 

Quando quase todos estiverem descontraídos, acontecerá o ataque!, 11 de          

agosto de 2018 

Crianças me escutem! Agora você deve começar a se preparar para as            

coisas mudarem. Muitos de vocês fizeram preparativos espirituais e físicos e           

pensam que estão prontos para o que vem, mas digo que não, porque nunca              

viram nada parecido com o que está por vir.  

Embora as coisas que vierem não aconteçam de uma só vez,           

acontecerão muito repentinamente, em um instante, sem nenhum aviso e o           

mundo mudará em um momento. Sim, Eu já falei sobre isso muitas vezes, é              

o "evento inaugural". Você está mais perto do que nunca. Há quem zombe e              

diga: "Já ouvimos tudo isso antes, onde está?" Eu diria a você, em um              

momento que você acha que será, então acontecerá. Quando quase todo           

mundo baixar a guarda, ele atacará! Sempre existem aqueles que          

perguntam: "Quando será?" Eu já lhe disse muitas vezes para estar pronto o             

tempo todo. É assim que você deve viver sua vida, deve estar em constante              

comunicação Comigo e, se não estiver, não estará pronto!  
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Se você pensa em seu coração que estará pronto no último dia, ou na              

última hora, não estará! Agora é a hora de estar pronto, não depois! Se o               

seu coração é o tal que você deseja se apegar ao seu pecado e depois               

desistir no último minuto, você está em cativeiro e não será libertado por             

Mim porque a intenção do seu coração não está certo.  

Eu Sou a palavra e Eu Sou mais afiado do que jamais poderia ser uma               

espada de dois gumes, porque divido entre a alma e o espírito. Eu vejo              

todos os pensamentos e sei de onde vem. Eu conheço seu coração melhor             

do que você! Nunca tente esconder nada de mim. Não tente ser como Adão              

e ocultar sua nudez, porque eu vejo tudo. Por que você não se rende a mim? 

Sou misericordioso e gracioso e compreendo e morri por você, para           

que você não fosse preso pelo seu pecado. Mas muitos de vocês não seriam              

libertados porque se apegam a isso porque é o que sabem.  

Mas Eu lhe digo que quero que você me conheça! Oh, como me             

entristece que você ame seu pecado mais do que Eu! Pergunte a si mesmo              

por que! Você não sabe que o salário do pecado é a morte? Escolha a vida! 

Me escolha! Confesse todos os seus pecados para Mim, para que Eu            

possa colocá-los debaixo do Meu sangue e você será libertado dele. Depois            

que você abandona o seu pecado e me dá, Eu sou o seu advogado quando               

você tropeça e só precisa confessar e se arrepender, e seu pecado será             

coberto pelo meu sangue quando você pedir perdão. 
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