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Não olhe para trás!  

Você deve enfrentar essa realidade, mas não deve ter medo! 

 

 

Meu filho, passa mensagem para meus filhos… 

 

A realidade física em seu mundo mudou e continuará a mudar a uma             

velocidade sempre crescente. As coisas no seu mundo nunca serão as           

mesmas que eram. As coisas nunca voltarão ao que eram antes. O "normal"             

que você conhecia, se foi. Não olhe para trás! Você deve enfrentar essa             

realidade, mas não deve ter medo! Você ficará em Meu Poder! Seja como             

Davi perante Golias, não como a esposa de Ló.  

Deixe Meu amor perfeito expulsar seu medo. Você deve confiar em           

Mim, você deve se apegar a Mim e deve confiar em Mim. Você deve saber               

que Eu ainda estou no controle. Não importa o que aconteça. EU SOU a sua               

única esperança. Fique quieto e saiba que EU SOU DEUS! 

Eu tenho dito ao meu povo que o tempo em que você está, chegaria              

há muitos anos. As coisas estão acontecendo de maneira diferente do que a             

maioria de vocês pensavam. Mas, lembre-se, de que Eu não dei todos os             

detalhes.  

O que foi verdadeiramente profetizado por Meus profetas e vigias,          

seus filhos e filhas, os jovens e os velhos e até mesmo aqueles que são               

vistos como os membros mais humildes da sociedade, acontecerá. Vai          

passar de maneira diferente do que esperava. Os homens poderosos, ricos,           

orgulhosos e arrogantes do mundo não ouvem de Mim, acreditam nas           

mentiras de seu deus e eles serão destruídos com ele. 

Muitos nas igrejas e até a Minha noiva não esperavam ver as coisas             

que estão vendo e ainda verão; mesmo que tenha sido falado. Havia muito             

falsos profetas enviados para vocês do que verdadeiros profetas. Eu não te            
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avisei disso? Eles tem causado confusão, divisão, dúvida, descrença e          

fizeram com que muitos se afastassem de Mim. Mas, isso ainda não é a              

grande queda (2 Ts 2:3). Isso ocorrerá depois do homem do pecado e da              

iniqüidade: o anticristo é revelado ao mundo.  

Ele já tem sido revelado a muitos de Meus filhos, mas a maioria ainda              

dizem que não pode ser ele e alguns até se curvarão a ele e à sua imagem.                 

Muitos na igreja tem falhado em discernir isso. Eles estão sob um véu de              

engano, mas eu posso fazer um buraco nesse véu pelo poder do Meu             

Espírito. 

América e Israel, vocês tem falado que Eu lhe enviei o rei Ciro para              

reconstruir o templo, mas ele não é quem você supõe e Eu nunca vou morar               

em um templo feito por mãos humanas. Eu tenho lhe falado que este rei é               

como Saul porque o povo exigia um rei e ele é como Belsazar porque ele               

será morto.  

Aquele que substitui aquele que é levado é o sexto rei que é dos sete e                

também o oitavo rei, a primeira besta, o filho da perdição, que será habitado              

pelo próprio espírito do próprio Satanás. Muitos tem sido enganados ao           

pensar que este sétimo rei foi enviado para trazer um retorno à grandeza             

para a América, mas, na verdade, ele apenas levou a América a ser uma              

Babilônia maior.  

Ele próprio não se arrepende perante Mim e nem leva o seu país ao              

arrependimento e de volta ao Salvador dela. Em vez disso, ele fala com             

arrogância, orgulho e narcisismo, dizendo que a América se recuperará do           

dessa peste criada pelo homem que chegou até ela. Mas, a América não             

recuperará. Essa peste será substituída por pestes ainda piores e um maior            

controle será colocado sobre as pessoas com a nova tecnologia, satélites e            

depois, a marca da besta. 

Eu devo permitir que esse momento de julgamento, trazido pelo          

inimigo e seus homens maus, acorde a Minha igreja adormecida. A maioria            

não me buscou em arrependimento ou ouviu a Minha voz mansa e delicada             

quando lhes disse para despertar. Agora o inimigo está sendo desencadeado           

e eles serão sacudidos violentamente por ele. Eu o uso para Meus            

propósitos, para causar dor, angústia, sofrimento, provações e tribulações,         

para que os homens clamem a Mim. Poucos clamam a Mim em tempos de              

paz, bondade e prosperidade, mas quando Meus julgamentos estiverem na          

terra, o povo aprende a justiça e se arrepende. 

América, você não será mais livre para fazer o que quiser nos dias que              

estão chegando. Aquele que proclamou prosperidade e liberdade está         

produzindo falta e cativeiro. Sua viagem será restrita e só piorará com o             

caos, a luta e a guerra.  
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Esta pestilência criada pelo homem é apenas a primeira etapa do           

controle total das massas. Muitas coisas piores estão no horizonte que           

causarão doenças muito mais graves e morte de centenas de milhões, a fim             

de trazer a Nova Ordem Mundial.  

As instituições financeiras do mundo estão à beira da destruição e           

você está vendo escassez de suprimentos já no momento. Mas isso não            

causará a quebra total até que aconteça o Evento Inaugural Ardente em            

Nova Iorque. 

Aí, então, o falso messias aparecerá para “salvar o dia” e todo o             

mundo se maravilhará dele. 

América, o seu rei atual é um dos “caras que vai cair”, mas ele              

também está nesse plano satânico. É verdade que Eu permiti que ele fosse o              

rei para que houvesse tempo extra de arrependimento, mas muito pouco           

tem acontecido. 

Ao invés disso, minha igreja ficou bêbada com o fruto de sua videira e              

a loucura absoluta tem acontecido com muitos. Para esses, ele não faz nada             

de errado, embora ele fazendo exatamente o que todos os seus           

antecessores fizeram, e ainda pior do que todos, exceto um. Aquele que            

nunca realmente partiu, aquele que Me imita como quem foi e é e está por               

vir. 

Agora, meu povo ouve e procura entender o que eu digo a seguir. Este              

rei e aqueles ao seu redor pediram um dia de oração para retroceder o              

julgamento que foi desencadeado. Me ouça agora! NÃO retrocederei este          

praga feita pelo homem sem arrependimento, isso significa voltar do pecado           

e de volta para Mim.  

Meus santos, Eu os alerto, não orem contra Meus julgamentos          

redentores que estão sobre a terra da América, Eu não vou ouvir. Ore por              

aqueles em sua família e por aqueles que Eu lhe dei autoridade; sua esfera              

de influência e ore para que os corações sejam amaciados até o            

arrependimento.  

As orações daqueles que endureceram seus corações para Mim são          

como cinzas lançadas ao vento, nada fazem. Isto é o que eu digo: rasgue              

seus corações e não suas vestes, convoque uma assembléia solene, caia de            

bruços diante de Mim em sacos e cinzas. Arrependa-se e se afaste do seu              

pecado e clame a Mim com tudo o que está dentro de você! Mesmo que isso                

fosse feito na América, seu julgamento seria diminuído, mas não          

completamente retirado. Isso ocorre porque o julgamento já está definido há           

anos, e você passou pelo ponto de não retorno como país.  

As rodas do julgamento foram acionadas, portas foram fechadas para          

que ninguém possa abrir e portas foram abertas para que ninguém possa            
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fechar. Eu posso e mostrarei misericórdia no julgamento que está aqui agora            

e depois nos julgamentos ainda mais severos que se seguem. 

Meus eleitos-remanescentes-noiva, mais uma vez peço que você fique         

oculto em Mim até que Eu lhe chame para brilhar em Minha glória.  

Não temam o que não é de Mim, porque Eu lhe dei autoridade sobre              

isso pelo Meu sangue derramado e em Meu nome, Jesus O Cristo, Yahshua             

Ha Mashiach.  

Levante-se e proclame o que aquilo do inimigo, não é seu! Comande            

que essas coisas devem Ir, pela autoridade em Meu nome, e depois receba             

todo o Espírito Santo que Eu quero lhe dar, de vários modos. Quando você              

estiver trabalhando com o Meu Espírito, você tocará nos outros e eles            

saberão. 

A medida do Meu Espírito será aumentada em você após o Evento            

Inaugural Ardente na cidade de Nova York. À medida que os julgamentos            

aumentarem, assim também aumentará o Meu Espírito.  

Muitos se voltarão para Mim durante esse tempo, que será maior que            

no livro dos Atos dos Apóstolos nas escrituras.  

Logo depois será o tempo da transformação, quando Minha rocha          

ardente rasgará e abrirá o céu, cairá e sacudirá a terra inteira. 

Isso acontecerá quando Minha ira for derramada e a grande e espessa            

escuridão cairá, exatamente como antes.  

Os caídos serão forçados a descer e os Meus ocultos se levantarão e             

trarão o restante da grande colheita comigo e com os anjos. 

 

Tudo isso está chegando em muito pouco tempo! 

 

Prepare o caminho do Senhor! 
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