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O Espírito do Anticristo 
 e Grande Caos 

 

Recebi esta mensagem em 21 de novembro de 2019 enquanto orava: 

  

TEMPO: 

"Diga ao MEU povo que o tempo está ficando cada vez menor... e que              

o tempo restante nesta terra está diminuindo. Não espere para não fazer as             

coisas que sussurrei em seu coração e mente. Agora é a hora de agir e ME                

seguir. 

  

TRIBULAÇÃO DOS SANTOS: 

MINHA soberania se aproxima, mas primeiro vem a tribulação dos          

santos... eles devem ser testados para se mostrarem aprovados (Tiago          

1:12). Muitos que Eu já testei e alguns passaram... e outros não. Aqueles             

que não o fizeram agora estão seguindo seus próprios caminhos e           

dispositivos. Eles ouviram o inimigo de suas almas e o seguiram. Embora            

eles digam que são meus, eles se apegam às doutrinas dos demônios que             
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são contra a Minha PALAVRA e contra MIM! Lembre-se de que qualquer            

pessoa que vive em pecado ou tolera viver em pecado fez sua escolha. 

(NOTA: Eu acredito que o Senhor está falando sobre a igreja prostituta que 

está enganando as pessoas com seus falsos ensinamentos e maneiras 

mundanas.) 

  

O ESPÍRITO do ANTICRISTO: 

O espírito anticristo já está aqui e assume muitas formas. Ele desliza para             

dentro das mentes das pessoas, causando erros. Somente os que estão           

firmemente plantados em MINHA PALAVRA poderão escapar deste grande         

engano. (Mateus 24:11-13) 

  

VERDADEIROS DISCÍPULOS: 

Tornem-se MEUS verdadeiros discípulos e ajude os outros a fazê-lo também!           

O que significa ser MEU discípulo? Fazendo o que fiz quando estava na terra!              

Fazendo o trabalho de MEU PAI de curar os doentes, expulsar demônios e             

levar o REINO DE DEUS às pessoas. (Mateus 10:8)  

  

GRANDES CAOS: 

Diga ao meu povo que um grande caos está prestes a espalhar em todo o               

mundo, mas eles NÃO devem ser apanhados nele, pois é um engano do mal.              

Mantenha-se focalizado em MIM, MINHA PALAVRA e MINHAS direções e você           

escapará da armadilha. (Lucas 21:34-35) 

  

Não deixe o medo se apoderar de seus corações… repreenda-o e ele fugirá!             

Comande todos os espíritos atormentadores a deixar você também, em MEU           

NOME e eles terão que ir! (Tiago 4:7) 

  

Mantenha-se concentrado, MEUS amados, e você brilhará intensamente para         

MIM! Segure as coisas que tenho lhe dado e não deixa ninguém e nem              

demônios tirar de você. Eu lhe dei alegria, paz, amor, reconciliação,           
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liberdade, sabedoria e direção. Segure eles bem firmemente e ande com           

eles. 

 

Lembre-se de que nenhuma arma formada contra você prosperará! (Isaías          

54:17) 

  

SEU AMADO SALVADOR, 

JESUS " 
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