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ENTENDA QUE ESSES ÚLTIMOS DIAS NÃO VÃO ACONTECER DO QUE 

FOI ENSINADO PARA A MAIORIA DOS HOMENS 

 

 

Eu vejo muitos dos Meus santos, Meus escolhidos, estão olhando          

atentamente para os padrões e sinais que existem nos dias em que você             

está agora. A muitos tem sido revelados coisas por Mim mas eles estão             

esperando a transformação e a reunião junto no ar cedo demais. 

A maioria de Minha santa-escolhida-remanescente noiva tem sido        

ensinada doutrinas que são falsas. Essas doutrinas falsas vieram dos          

demônios, mas os homens as espalharam por toda parte. Essas doutrinas           

falsas causaram muitas confusão no Meu corpo durante as últimas 2           

gerações. 

Quando elas foram faladas pela primeira vez, não causou muitos          

questões, mas é nesta geração que verão o Meu retorno, então é muito             

importante que você entenda que nesses últimos dias as coisas não           

acontecerão como muitos homens foram ensinados. Todas as escrituras e          

todo sonho e palavra profética que Eu tenho dado irão acontecer. 

Esses são os próximos eventos que tenho revelado a esse mensageiro           

e nas escrituras. Ele não tem 100% de entendimento de tudo do que vai              

acontecer. Nenhum homem tem, mas o que Eu disse para ele vai acontecer.             

Eu tenho dado a ele entendimento da ordem de como eles vão acontecer             

mas EU NÃO DEI PARA ELE DATAS. 

 

Mateus 24:6-8, ”As dores de parto do reino continuarão se          

intensificando e se aproximando. Haverá terremotos ainda maiores em         

vários lugares, guerras civis e nações de guerras se levantando contra a            

nação continuarão. Os navios que eu falei sobre você (Ronald Reagan e            

Abraham Lincoln) serão atingidos e de acordo com o que aconteceu com os             

nomes deles.  

Apocalipse 6:3-4, o segundo selo termina  
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Quando isso acontece, a guerra se espalhará aparentemente por toda          

parte muito rapidamente.  

Apocalipse 6:5-6, Terceiro selo. Então ocorrerá o incendiário evento         

de lançamento na torre que leva o nome do atual rei da América na “maçã               

grande” e o rei será levado como Belsazar. A economia da América e do              

mundo começará a entrar em colapso total. É então que o pequeno chifre ou              

besta surge para retomar sua posição de poder na América, mas ele não             

para por aí.  

Oséias 6:1-3, Joel 2:23-24, É nesse momento que ocorre a grande           

unção das primeiras e das últimas chuvas, para fortalecer Minha noiva           

remanescente escolhida.  

Apocalipse 6:7-8, Então a morte surgirá em toda parte e reivindicará           

um quarto da terra por espada, fome, pestilência e bestas da terra.  

Apocalipse 13, A besta terá poder para estender sua autoridade          

sobre toda tribo, povo, língua e nação, todos os habitantes da terra, todos             

cujo nome não tenha sido escrito desde a fundação do mundo no Livro da              

Vida do Cordeiro que foi morto, cairá e o adorará. Ele fará com que tudo isso                

aponte sua marca na mão ou na testa direita para comprar ou vender.             

Alguns de vocês serão presos e outros serão mortos pela espada. Eu os             

fortalecerei pelo Meu Espírito e eles perseverarão pacientemente.  

Apocalipse 6:9-11, o quinto selo. Isso, por um pouco de tempo, até            

que o número seja cumprido.  

Apocalipse 6:12-17, Então vingarei o sangue daqueles que foram         

mortos por não receberem a marca da besta e daqueles que foram mortos             

por cumprirem a Minha palavra e (Apocalipse 12:11) o testemunho da           

aliança do meu sangue e não amar até a morte a vida terrena. O dia do                

SENHOR chegará! Minha ira será derramada sobre os pecadores         

impenitentes, maus e perversos, e eles não escaparão. Um terremoto global           

ocorrerá por causa do asteróide enviado por Minha mão. O sol escurecerá e             

a lua se transformará em sangue; os caídos do segundo céu novamente            

cairão, desta vez para a terra, juntamente com muitos meteoros que           

causarão grande destruição com o fogo. É quando os dias de Noé voltarão             

“Como os dias de Noé eram, assim será também a vinda do Filho do              

Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo           

(carne humana) e bebendo (sangue humano), casando-se (mulheres        

humanas) e dando (mulheres humanas) em casamento, até o dia em que            

Noé entrou na arca.” 

Mateus 24:37-38, Daniel 12:1-3, Nesse momento, aqueles que        

morreram em Mim ressuscitarão do pó da terra e (1 Timóteo 4:15-16)            

aqueles que estiverem vivos e permanecerão serão transformado 1         

Coríntios 15:52 em um momento, em um piscar de olhos.  

Daniel 12:1-3, Aqueles que são espiritualmente sábios  
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Isaías 60:1-5 se levantam e brilham intensamente porque sua luz          

chegou e a glória do Senhor se elevou sobre eles como o brilho da expansão               

do céu, e aqueles que levam muitos à justiça brilharão como as estrelas             

para todo o sempre. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e as trevas               

densas os povos; mas o Senhor se levantará sobre você, e sua glória será              

vista sobre você. E nações virão à tua luz, e reis ao brilho da tua ascensão. 

Mateus 9:37-38, João 4:35, Esta é a grande colheita.  

João 14:12, É quando as obras maiores do que eu fiz na terra             

acontecerão.  

Habacuque 1:5, Coisas maiores do que você pode imaginar podem          

acontecer. Você não acreditaria em mim se eu lhes dissesse!  

Apocalipse 7:1-8, Apocalipse 14:1-5, Este será o trabalho dos         

144000 também chamado  

Apocalipse 11, Minhas 2 testemunhas, 2 oliveiras e os 2 candelabros           

diante de Mim, o Deus da terra. E quando eles tiverem terminado seu             

testemunho, a besta que sobe da cova sem fundo fará guerra contra eles, e              

os vencerá e os matará. Depois de três dias e meio, meu espírito de vida               

entrará neles, e eles se levantarão e um grande medo cairá sobre os             

impenitentes. Eles ouvirão uma grande voz do céu dizendo: "Subam aqui!" E            

eles subirão ao céu em uma nuvem e até seus inimigos verão.  

1 Tessalonicenses 4:17, É quando vocês que estão vivos e          

permanecem na terra serão simultaneamente apanhados (ou arrebatados)        

junto com os ressuscitados nas nuvens para Me encontrar no ar, e assim             

sempre estarão. comigo!  

Depois disso, os ímpios experimentam Minha ira através dos         

julgamentos de trombeta e tigela. Eles têm a chance de se arrepender, mas             

apertam os punhos para Mim e endurecem seus corações para Mim ainda            

mais. Satanás reunirá seu exército contra mim e meus santos e eles            

sofrerão sua derrota final. Todos serão jogados no lago de fogo com a besta              

e o falso profeta e seu pai Satanás. Os céus e a terra serão destruídos, mas                

farei novos e a nova Jerusalém descerá do céu sobre a nova terra e habitarei               

com o homem novamente, como era no princípio. 

 

Digo essas coisas para que você saiba a verdade e lhe dê esperança.             

Você verá muitas coisas que não deseja, mas depois disso haverá alegria            

indizível e você estará cheio da Minha glória! 

 

Jesus Cristo 

Yahshua Ha Mashiach 
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