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TRATADO DE PAZ  // DIVISÃO DA TERRA 

 

No dia 29 de janeiro de 2020, recebi uma mensagem sobre o ACORDO             

DE PAZ e a DIVISÃO DE ISRAEL. No entanto, não senti paz em meu espírito               

para liberá-lo, pois não recebi nenhuma confirmação até o dia 13 de            

fevereiro de 2020. 

 

Em 13/2/20, acordei ouvindo: 

 

'803' 
 

Quando me levantei e olhei para o relógio, era 8:03 da manhã. Eu             

sabia que era um sinal do SENHOR, então procurei o número na            

Concordância de STRONG. 

 

O número 803 significa: 

 

‘SEGURANÇA’ 

 

O versículo que contém esta palavra está em: 

 

"Pois que, quando disserem: ‘Há paz e segurança’, então lhes          

sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está           

grávida, e de modo nenhum escaparão”, 1 Tessalonicenses 5:3 

 

Neste versículo me lembrei do TRATADO DE PAZ de Daniel 9:27. Uma            

das interpretações deste versículo é que um tratado de paz será assinado            

com Israel e que será o evento inicial da Tribulação. 

 

Poderia ser este o "NEGÓCIO DE PAZ DO SÉCULO" ser realmente este            

começo da tribulação? Somente o tempo nos dirá (os palestinos ainda não            

concordaram com isso), mas definitivamente parece que isso poderia ser          

uma possibilidade. 

 

Me senti impulsionada a procurar o dia certo da assinatura deste           

TRATADO DE PAZ… 28 de Janeiro de 2020. Em seguida, procurei o dia 28              

para ver se tinha algum significado. E isso significava: 

 

‘AGAR’ 
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WOW !!! O SENHOR estava dando um sinal e confirmação! AGAR era a             

mãe de Ismael, e é conhecimento comum que os árabes vêm da linhagem             

de Ismael. 

 

Agora que recebi minha confirmação, agora posso liberar esta         

mensagem: 

 

MENSAGEM: 

 

"Este tratado de paz é outro sinal ao longo do caminho. É uma             

contagem regressiva para o Meu retorno iminente. É um sinal da figueira            

referente a Israel. 

 

A divisão da MINHA terra trará conseqüências para aqueles que o           

fizerem. As repercussões são graves e serão vistas rapidamente. 

 

Ai dos que dividirem a MINHA terra. Desse modo, a deles também            

serão dividida. 

 

A divisão NÃO é a minha vontade... nunca foi e nunca será.            

Entretanto, o homem faz tudo que pode para fazer divisão e destruição. 

 

Eles dizem 'unidade e paz', e Eu digo isso é um falso pretexto. Não              

haverá unidade e paz até Eu voltar e estabelecer o Meu Reino. 

 

Para aqueles que estão em concordância, ou até mesmo feliz com esse            

plano de divisão, Eu te digo que você não está vendo claramente e             

entendendo os tempos... NÃO haverá PAZ. A terra será dividida e MEU            

julgamento chegará! E depois chega a hora do final. 

 

Prepare seu coração perante MIM. 

 

Continue santificado e santo. 

 

Consagre vocês mesmos. 

 

Eu estou com aqueles que Me seguem, e estão comigo em ESPÍRITO, 

 

O SALVADOR DO MUNDO, 

Yeshua Hamashiach " 
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ESCRITURAS: 

 

1 TESSALONICENSES 5:1-5 

"Mas, quanto aos tempos e às estações, irmãos, não precisam          

escrever para você. 2 Pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor             

vem como ladrão à noite. 3 Pois quando dizem: "Paz e segurança!" então             

repentina destruição os atinge, como dores de parto em uma mulher           

grávida. E eles não devem escapar. 4 Mas vocês, irmãos, não estão nas             

trevas, de modo que este dia os domine como ladrão. 5 Todos vós sois filhos               

da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas." 

 

JOEL 3:1-2 

"Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, quando eu trouxer de            

volta os cativos de Judá e Jerusalém, 2 eu também reunirei todas as nações,              

e trarei eles até o vale de Josafá; E ali julgarei com eles por causa do meu                 

povo, minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações; Também           

dividiram a minha terra." 

 

ZACARIAS 12:3 

"E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra muito pesada para todos            

os povos; todos os que a abandonarem serão cortados em pedaços, embora            

todas as nações da terra estejam reunidas contra ela. 

 

DANIEL 9:27 

"Então ele confirmará um pacto com muitos por uma semana; mas no            

meio da semana porá fim ao sacrifício e à oferta. E na asa das abominações               

haverá alguém que faça desolação, até que a consumação, que é           

determinada, é derramada sobre a desolada”. 

 

GÊNESIS 13:14-17 

"14 E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele:“ Levante              

seus olhos agora e olhe para o lugar onde você está - norte, sul, leste e                

oeste; 15 para toda a terra que você vê que eu dou a você e               

seus[c]descendência para sempre. 16 E farei seus descendentes como o pó           

da terra; para que, se um homem pudesse numerar o pó da terra, seus              

descendentes também fossem numerados" 
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