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O COLAPSO FINANCEIRO ESTÁ SOBRE VOCÊ 

 

 

 

 

Esta manhã, acordei exatamente às 4:19. 

Comecei a orar e louvar ao Senhor antes de sair da cama. 

Fui até a cozinha ainda louvando e senti o Espírito Santo se mover sobre              

mim de uma maneira muito poderosa. Literalmente irradiando através de          

mim, sem dúvida o Senhor queria minha total atenção. 

Ouvi em espírito: “Criança, escreva uma mensagem para os MEUS filhos.” 

“Enquanto esses últimos dias passam, permaneça na MINHA presença. 

Peça, você deve receber. 

Procura, encontrareis. 

O colapso financeiro está sobre você. Suas notícias não reportarão isso até            

que seja tarde demais, eles sabem que o caos se seguirá. Eles são             

controlados pelo inimigo. 

Filhos, suas lojas começarão a estocar cada vez menos. 

Preste atenção ao que já é apenas um espaço vazio e não é reabastecido. 

Muitos andam em completa confusão e escuridão. Eles vão recorrer à           

violência para alimentar seus filhos. 

Alguns já estão cometendo atos horríveis para colocar “presentes debaixo da           

árvore”. 

Tenha fé nas MINHAS promessas, pombas. 

Você foi criado por um tempo como está em sua terra. MEU ESPÍRITO             

SANTO dirige seu caminho. 

Meus trabalhadores da colheita, os que escolhi, não estão sendo punidos,           

como alguns podem pensar. 
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Eu dei aos escolhidos o entendimento do motivo pelo qual eles estarão na             

Terra durante esse tempo. 

Filhos, venham a Mim em oração, vou revelar o que vocês farão durante             

esse tempo. 

Prepare as crianças para o que virá pela frente. Permita que a MINHA             

Palavra viva revele um pouco do que você enfrentará. 

Você NÃO enfrentará esses eventos sozinhos, pois enquanto eu estava com           

e protegi Shadrach, Meshach e Abednego na fornalha ardente, também          

ficarei com e protegerei aqueles que são MEUS. 

Eu amo vocês, preciosos. 

Seu amoroso e ALEGRE Salvador, Yeshua Ha'mashiach 

 

Mateus 13, 14 e 15 

, recebi o entendimento de que nada pode ser pesquisado ou compreendido,            

a menos que DEUS nos revele em partes. Não podemos entender seu plano,             

está longe do que somos capazes de compreender. 

 


