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Vejo a estátua de Jesus colocada no topo do Rio de Janeiro, mas agora              

ela estava presa em uma rodovia bem movimentada. Eu vejo muitos carros            

andando tão rápido e porque é uma estátua de pedra e vejo muitos             

motoristas desses carros ajoelhando perante a cruz enquanto eles dirigiam          

em torno desta estátua. É uma cena louca, maníaca e os carros estão             

dirigindo em alta velocidade. 

 

Olho em volta e sobre esta estátua de Jesus e também todas as faixas              

da estrada e vejo muitos carros batendo uns nos outros. Também noto os             

outros carros vindo em direção à estátua de Jesus e eles ainda continuam             

dirigindo em alta velocidade, ignorando o fato de que muitos dos carros            

estão desviando para evitar a estátua de Jesus. 

 

Me vejo entre as faixas de pistas, em cima de ilha de grama de              

cimento, bem no meio das rodovias. 

 

No lado esquerdo, não havia tráfego. Não havia carros, nem pessoas.           

Pensei comigo mesmo: Vou andar na rua deste lado porque não há carros?'.             

O SENHOR disse: 'Não, Jacky, fique onde está, parece seguro nesta faixa,            

mas não é. ” 

 

Pergunto: “Por que, SENHOR?” 

 

Ele responde: “Observe e veja, o lado esquerdo está mais perigoso do            

que você pensa.” 

 

Ainda estou bem no meio das faixas, olhando para essas duas faixas            

de ruas. Então Jesus me eleva mais alto nos céus, pois Ele quer que eu               

tenha uma visão panorâmica das duas faixas de rodagem. Neste ponto, eu            

sei que estou de pé sobre a nação do Brasil. Agora colocado em uma posição               

mais alta, sou capaz de ver de uma perspectiva mais alta. 

 

Parece que nada mudou na visão, mas os carros à direita ainda            

continuam em uma velocidade muito alta. A estátua de Jesus ainda está de             



pé no meio dessa duas faixas, mas há muitas rachaduras aparecendo. A            

cabeça então cai e se despedaça na estrada e essas pedras causam muito             

mais acidentes de carro, mas em frente à estátua. Existem muitas mortes,            

incluindo crianças. 

 

Eu ouço muitos gritos dos carros, muitos estão gritando para 'mãe           

Maria'. Vejo muitas orações fervorosas agitadas nas mãos das pessoas.          

Então eu vejo colares pérolas de rosário se quebrarem. Vejo milhares e            

milhares desses colares quebrando e suas pérolas espalhando pela faixa do           

lado esquerdo, o lado que estava vazio sem carros passando. 

 

Então eu vejo centenas e milhares perseguindo essas pérolas,         

recolhendo-as como se fossem dinheiro. As pérolas de rosário; entretanto,          

continuam rolando rapidamente neste lado da pista. As mulheres ainda          

continuam chorando e chamando por Maria. 

 

Então ouço estas palavras do Senhor para os homens e mulheres (a            

maioria deles eram mulheres - não vi nenhuma criança). 

 

Jesus diz:  

 

“Por que você está chorando por Maria? Por que você está correndo            

atrás de seus ídolos que não podem salvá-los? Honre o Filho, aqueles que             

honram o Filho, honram o Pai que O enviou?” 

 

Então eu vejo Jesus Cristo ressuscitado em pé em toda a Sua Glória             

acima da faixa, mas primeiro eu o vejo na cruz, Seu corpo sangrento             

brilhando, a coroa de espinhos brilhando como facas. Vejo acima de sua            

cabeça estas palavras, embora não em madeira,  

 

Rei dos reis SENHOR dos senhores 

 

“Por que você está chorando por Maria, ela está morta? Por que você             

chora pelos mortos?” 

 

Então, em um instante, a luz ao redor da cruz se torna tão brilhante e               

Jesus desce da cruz. Vejo todas essas pérolas de rosário rolando nesta faixa             

de rua e pequenas cruzes derretendo. 

 

Então Jesus fala novamente levantando-se para céus: 

 



“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 

 

Eu vejo muitos homens amaldiçoando-O com os punhos estendidos, as          

mulheres ainda chorando para a 'Mãe Maria'. 

 

Ouço em meu espírito essas palavras de Gálatas 3:  

 

“Ó gálatas tolos” 

 

“Arrependei-te, pois o dia do Senhor está próximo.” 

 

“Arrependei-me, porque não terei outros deuses diante de mim.” 

 

“Arrepende-te, por que estás a chorar? para Maria, ela está morta? Ela            

era apenas uma mortal, escolhida por Deus para dar à luz o único Filho de               

Deus.” 

 

“Ouvi o povo, arrependa-se, honre o Filho, se você deserdar o Filho,            

Deus o deserdará.” 

 

“Arrepende-se pelo Dia do SENHOR está à mão.” 

 

Então Jesus me levantou mais alto para que eu pudesse ver todo o             

comprimento das duas faixas de ruas. Vejo que muitos carros bateram e            

houve incêndios em todos os lugares. Quando vi as pérolas do rosário            

caírem no chão, elas derreteram imediatamente por causa dos fogos          

quentes do inferno à frente. Vi à frente essas duas faixas de rodagem e elas               

chegaram a um fim abrupto, de repente, sem aviso prévio. 

 

 

PALAVRA - TUDO CONECTADO 

 

● Tamuz 

● Rainha do Céu 

● Ísis - deusa mãe 

● Ísis - estátua amamentando seu filho no Louvre 

● Ishtar 

● Asherah (muitas menções bíblicas, Jeremias; Miquéias; Deuteronômio,       

etc.). 

● Católicos; Ortodoxo; Cristãos anglicanos 

● Maria, a mãe de Jesus 



● Ashtoreth - Canaanitas - Celebrada no Egito 

● Deusa do amor e da fertilidade 

● Adoração dos mortos (Maria) - necromancia 

● Ashtoreth consorte de Baal 

● Objetos de adoração (postes) 

● Práticas pagãs - Maypole - Beltane - Pentecostes 

● Adoração de árvores , Celtas, bosques sagrados, bosques e druidias 

 

 


