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A BESTA ESTÁ SUBINDO, MAS VOCÊ DEVE SUPERAR! 

 

Salmo 91-1-2 

Efésios 2:6 

Apocalipse 3:10 

 

Meu filho, Eu quero que você mostra essa mensagem para os Meus            

santos, meus escolhidos. 

O inimigo lançou um feitiço sobre o mundo e ele está enrolando e             

aprisionando suas mentiras em um nível nunca visto antes. Ele até pegou            

muitos dos Meus. Essa peste feita pelo homem colocou medo nos corações            

da maioria, mas não nos Meus santos, Meus escolhidos não têm medo. 

Eu lhe digo mais uma vez que nem tudo é o que parece. Há muito               

escondido abaixo da superfície sobre isso. O plano do inimigo é criar o             

sistema de besta e ele está sendo trabalhado nos bastidores, mas Eu tenho             

mostrado a muitos o seu plano. 

Aqueles que trabalham para o inimigo tem feito multidões desviarem e           

o olharem para distração, enquanto os planos malignos, planos e esquemas           

para a destruição daqueles feitos à Minha imagem, estão sendo colocados           

em prática. 

Os governos deste mundo, embora não tão unificados o quanto serão           

sob o sistema da besta, estão trabalhando em direção a uma meta e essa              

meta é o sistema de um só mundo. Eles estão trabalhando nisso nesse             

momento.  

Seu plano está sendo posto em prática diante dos olhos de todos e             

muito poucos o vêem por causa do feitiço perverso que foi lançado. É como              

um véu de escuridão que fica mais espesso e mais escuro a cada dia.              

Ninguém pode fazer nada para interromper esse plano. Eu sou o único que             

poderia parar!  

Eu alerto os Meus santos, meus escolhidos, não se permitem nem ao            

menos serem testados por essa pestilência feita pelo homem (o          

coronavírus ou o Covid-19) e NÃO TOME, DE MANEIRA NENHUMA,          

QUALQUER FORMA de "inoculação" ou a "cura" por esta tão chamada           

"pandemia".  

A frase “a-cura-é-pior-que-a-doença” é verdadeiramente o caso aqui. 

Quando isso for implementado, isso será verdadeiramente um "Cavalo         

de Troia" que conterá as pragas do QUARTO SELO.  
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Acredite em Mim quando Eu te falo que ISSO VAI SER MUITO PIOR!             

Isso será associado à tecnologia que está sendo instalada, agora mesmo, em            

todo o mundo.  

Confie em Mim, ore para Mim, acredite nas promessas da Minha           

palavra e Eu vou protegê-lo de toda essa tecnologia, pestilência e pragas. 

Este plano maligno está sendo permitido, pois está escrito e é a hora.             

É o tempo das provações, testes e tribulações. Não confunda esse tempo de             

tribulação, quando Eu permito a ira do inimigo, com o tempo da Minha ira. 

A besta está subindo, mas você deve vencer! Meus santos, Meus           

escolhidos; você o vencerá pelo Meu sangue e pela palavra do seu            

testemunho, e não fique com medo da morte neste mundo, pois isso te             

levará à vida eterna em um mundo sem fim.  

Você não está designado para a Minha ira, mas o mundo está. Você             

não é do mundo. Você somente está no mundo para testes e refinamentos. 

A maior parte do mundo hoje tem sido levada a um pavor de medo              

pela mídia e governos em todo o mundo. Com isso, eles ganharam o             

controle e prenderam uma grande parte da população do mundo sem muita            

luta.  

Eles criaram regras que nunca antes foram pensadas (distanciamento         

social de um metro e oitenta e nenhum grupo de dez ou mais pessoas) e               

muitas pessoas estão obedecendo cegamente por causa do medo. Enquanto          

isso acontece, os governos estão colocando tropas, artilharia, máquinas e          

armas para a próxima etapa. 

Mas, mesmo nisso, Eu estou trabalhando, pois enquanto os homens          

deste mundo estão tendo suas liberdades tiradas deles, alguns estão          

clamando a Mim. Isso não é bom? É exatamente assim que Eu trabalho! Eu              

pego o que o inimigo criou para prejudicar e Eu uso para o bem do Meu                

reino. 

Meu povo escute o que Eu Te digo agora; enquanto você estiver nesse             

período de atividades físicas e sociais diminuídas, gaste mais tempo Me           

procurando e aprendendo a ouvir melhor a Minha voz. Isso é imperativo            

para os tempos que estão à frente! 

Em breve, este mensageiro que estou usando para transmitir a você           

esta mensagem, e todos os Meus outros verdadeiros mensageiros, serão          

silenciados. Os falsos profetas continuarão a cuspir as mentiras do inimigo,           

do mesmo jeito que Eles fazem agora.  

Você precisará ouvir e obedecer a Minha voz, você mesmo, para           

navegar pela perigosa jornada que está à frente. (Isaías 30:21) Seus           

ouvidos ouvirão as Minhas palavras atrás de você, dizendo: “Este é o            

caminho, caminhe por ele”; seja quando você virar para a mão direita ou             

para a mão esquerda. 
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Não pense que você escapará deste mundo antes que seu trabalho           

aqui seja feito. Eu vou proteger aqueles que habitam no lugar secreto do             

Altíssimo, que estão sentados em lugares celestiais Comigo, durante a hora           

da provação que vem sobre toda a terra habitada, do mesmo jeito que eles              

salvaram a Palavra memorizando ela, o que requer Minha perseverança que           

vos dou pelo Meu Espírito. (Veja Salmo 91:1-2, Efésios 2:6 e Apocalipse            

3:10 abaixo) 

A besta que está subindo, o pequeno chifre também chamado de           

Anticristo, que fará guerra contra os santos, que são os Meus santos            

escolhidos-remanescentes-noiva e até os dominará por um tempo, antes         

que Eu, o Ancião dos Dias, venha e passe julgamentos em favor dos santos              

do Deus Altíssimo. 

Nesse momento, o reino da besta será destruído para sempre. Meus           

santos, meus escolhidos, tomarão posse do Meu reino que dura para           

sempre. Aqueles que foram dados domínio, Me servirão e Me obedecerão. 

Meus santos, Meus escolhidos, por favor, vigiem, sejam sóbrios e          

vigilantes durante este tempo em que estão! Você verdadeiramente entrou          

em um tempo que é igual a nenhum outro. 

A grande unção que está chegando irá quebrar o jugo de opressão que             

o inimigo tem tido sobre você! Se o Filho te libertar, você está realmente              

livre! 

Minhas luzes irá brilhar intensamente na escuridão espessa e a          

vencerá ela. 

Vocês são as Minhas luzes! 

 

VOCÊ SUPERARÁ! 

Yeshua Ha Mashiach 

Jesus, o Cristo 
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