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REUNIÃO DE PRINCIPALIDADES (SUPERIORES) 

 

 

[Judas - lendo tudo] 

[Efésios 6:1-20] 

 

 

Permaneçam firmes, meus filhos. Permaneça firme no poder do seu          

Deus. Pois EU SOU a Rocha das Eras e irei adiante de você, lutarei todas as                

suas batalhas, tanto próximas quanto distantes. Permaneça firme, meus         

filhos, somente com a Minha palavra. Pois EU SOU a pedra angular da             

esperança que você tem em Cristo Jesus e sobre esta igreja edificarei minha             

igreja e os Portões do Inferno não prevalecerão. 

Permaneça firme em Cristo Jesus, pois você foi crucificado com ele.           

Você foi enterrado COMIGO sobre o que Eu fiz na cruz é maior do que você                

pensa. Vocês agora são meus filhos ressuscitados das Luzes que foram           

resgatados dessa geração corrupta. 

Por esta geração, quero dizer do tempo que vim MINHA volta. Não            

meça o tempo do Meu retorno com o seu próprio entendimento e sabedoria.             

Pois não pode ser apreendido por meros homens mortais. Aqueles que           

verdadeiramente andam no espírito de Deus receberão muitas maravilhas         

espirituais do céu. 

Assim como eu estou construindo um exército do céu, Satanás          

também está reunindo sua Legião de homens. Bonecos, escravos do pecado;           

escravos à vaidade; escravos do ego deles e de todas as coisas corrompidas. 

Acredite, meus filhos, os poços do inferno, são muito profundos. Mais           

profundo do que as trevas da terra e até mais. Não é algo que você pode ver                 

com seus olhos físicos. Agora falo, meus filhos, para que você levante mãos             

santas a Deus, deixando para trás velhas dúvidas e ira. Deixe-os de lado. Dê              

tudo para mim. Me dá tudo. Me dê sua própria compreensão e seus próprios              

pensamentos. 

A igreja que o homem fez que você vê, elas são como uma pequena              

dor de sinusite em meus olhos. Ela está totalmente e profundamente           

corrompida. Não tem jeito de enfatizar mais e lhe dizer que o que você              

aprendeu veio das doutrinas dos demônios. 

Até as poucas virgens sábias quase não conseguirão vencer, tamanha          

é a maldade desse tempo. Eles vão entrar na minha paz porque EU SOU a               

paz delas.  
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O exército de Satanás está ganhando força na mente dos homens           

maus. Satanás já entrou neles, assim como Judas levou o pão de qualquer             

iniqüidade à sua boca, assim a todos os homens alinhados como Judas. 

O mais alto principado cobre a cabeça dos Estados Unidos da América.            

É o espírito da Medusa, cabeças cheias de serpentes enroladas. Corações           

frios. Apenas um olhar desses homens, sob este principado, transformará          

pessoas em pedra, corações congelados das profundezas do inferno. 

Este lugar de julgamento é reservado para eles, na mais negra das            

trevas, para alguns que já estão selados. É por isso que encontro você com              

meu Espírito Santo, para parar de orar por certas pessoas. Por que orar             

pelas pessoas, eu rejeitei? Por que orar por aqueles que estão tão            

entrincheirados na corrupção, mas até os demônios tremem, sim, meus          

filhos, meus demônios que criei para trazerem tempos desastrosos, do          

mesmo jeito que criei meus servos ministros, meus santos, para brilhar para            

aqueles que me procuram em arrependimento. 

Em verdade vos digo que hoje vou abrir seus ouvidos para ouvir            

muitos anjos cantarem por um pecador que realmente se arrependeu. Até           

agora muitos de vocês não testemunharam um crente verdadeiramente         

nascido de novo. Em breve, meus filhos, em breve verão a mão de Deus              

estendendo a mão dos céus quando eu remover corações de pedra, corações            

de madeira, corações tão cheios de maldade, mas eles se ajoelharão em            

verdadeiro arrependimento. 

Eu falo essas palavras para Jackie, minha profeta, porque eu permiti           

que ela visse coisas que ela nunca sonhou existir. “Eu não sabia que isso              

estava chegando quando eu estava escrevendo e evidentemente é verdade e           

realmente tudo me surpreende”. 
Obrigado senhor. O Senhor continua ... 

Há um reino acima dos meus filhos, dos quais você não sabe nada.             

Porque só Eu posso te mostrar. Somente aqueles que andam em santidade            

verão a Deus. Somente aqueles que esperam em Meu conselho, esperam em            

Minhas palavras para trazê-las no momento certo. 

Oh meus filhos, não se apressem na minha frente. Pois Eu estou te             

protegendo contra os lobos machos mais ferozes. Esses lobos se          

transformaram em criatura dos próprios poços do inferno. Veja o que o            

ninho de Hollywood tem mostrado. São gênios das trevas, os Caídos,           

residem constantemente nesse território. Isso é apenas uma pequena         

porção do espírito da Medusa que não tem nada limpo nela. Vai até além da               

minha imaginação o que o homem é ainda fará. 

Fique em Mim, Meus filhos. Fique apenas em Mim, apenas Minha           

cobertura servirá. Somente minhas asas poderá protegê-los e ela é bem           

extensa. Elas são bem profundas.  



Vinde, meus filhos, não se deixem enganar mais com palavras          

enganadoras. Esses ensinamentos religiosos que são totalmente inúteis no         

dia da angústia.  

Eles cairão com os Caídos. E você verá. Estou avisando meus filhos            

que a maldade que aparecerá está em uma escala maior, mil vezes pior, do              

que as duas guerras mundiais colocadas juntas.  

Venha a mim, pois tenho um poderoso exército lhe protegendo meus           

filhos. Mas saiba disso, nenhum daqueles a quem o pai chamou será            

perdido. 

Esteja preparado, meus filhos, das mudanças súbitas neste mundo.         

Tudo deve ser irreconhecível. Os campos de concentração de 70 anos atrás            

não são nada comparado do que está para vir. Sim, esteja ciente de que              

todos os demônios estão tremendo de medo. 

Satanás está correndo como um leão feroz para devorar. Ele é muito            

mais maligno do que você pode imaginar. Muitos falam de seu nome como             

se ele fosse somente uma mosca que incômoda. Eles falam das dignidades            

das trevas como se não fossem nada. “Mas o Senhor estava dizendo que             

você o está tratando como uma mosca, uma mosca incômoda, mas é muito             

mais do que isso” 

E então o Senhor continua ... 

Acorde, venha a mim, apenas para mim, você encontrará refúgio.          

Venha, venha, venha, não demore, decida todo o seu raciocínio, pois esta é             

uma batalha poderosa , que não é sobre carne e sangue.  

E o Senhor diz que EU SOU QUE EU SOU. EU SOU Seu Criador. EU               

SOU Seu Senhor e Mestre. EU SOU Seu bom Pastor. EU SOU Seu Rei. EU               

SOU QUE SOU. Sem Mim, você não pode fazer nada. Afaste-se agora de             

palavras enganadoras. Volte para o meu esconderijo, onde eu posso          

protegê-lo das tempestades vindouras que também são tão monstruosas. 

Através disso, você verá com seus próprios olhos, o poder mais alto da             

Medusa, que controla mentes. Cujas mentes são controladas por Satanás,          

totalmente pelo próprio Satanás. 

Venha meus filhos. Corra do engano. Corra para Aquele que deitou           

Sua vida para seus amigos.  

Sim, antes de Abraão nascer, EU SOU. 


