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Tristeza Após Tristeza 

 

Meus filhos, a vida que vocês conhecem na América acabou. Os ventos            

da mudança estão soprando, e a cada brisa você verá mais mudanças. Você             

entrou profundamente no tempo das dores e a tristeza abrangerá sua terra            

agora. Uma tristeza após outra tristeza e outra tristeza. As dores           

continuarão deste tempo até o fim de todas as coisas. 

À medida que os ventos da mudança estão soprando por toda a terra             

agora, você deve se preparar para enfrentar o inesperado. Tudo o que Eu te              

profetizei na Minha Santa Palavra (no final) está começando. Prepare seus           

corações. Todo o Céu está assistindo quando o fim de todas as coisas se              

aproxima rapidamente. 

 

Hebrews 12:1-3 

● 1 Portanto, vendo que também somos cercados por uma nuvem de           

testemunhas tão grande, deixemos de lado todo peso, e o pecado que            

tão facilmente nos assusta, e corramos com paciência a corrida que           

está marcada diante de nós, 

● 2 Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé; quem pela             

alegria que lhe foi proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha,           

e está assentado à direita do trono de Deus. 

● 3 Pois considerai aquele que suportou tal contradição dos pecadores          

contra si mesmo, para que não se cansem e desmaiem em vossas            

mentes. 

Matthew 24:4-10 

● 4 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Guarda que ninguém vos engane. 

● 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo; e            

enganará a muitos. 
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● 6 E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; vede que não vos              

perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda           

não está. 

● 7 Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e            

haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. 

● 8 Todos estes são o começo das dores. 

● 9 Então vos entregarão para ser afligidos, e vos matarão; e sereis            

odiados de todas as nações por causa do meu nome. 

● 10 E então muitos serão ofendidos, e trairão um ao outro, e se             

odiarão. 

 


