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DESTINO FINAL 

Escrituras:  

Josué 5:13-15 

Josué 6 

Lucas 16:19-31 

 

É chamado destino final. Eu ouvi essas palavras, o dia todo. 

 

Assim diz o Senhor ... 

 

Chegou a hora de meus filhos se prepararem para o seu destino final.             

Para alguns, será para a vida eterna, mas, muitos outros, serão para o             

inferno. 

Não se preocupem com o que está ocorrendo. Agora que vocês estão            

vendo em primeira mão, pois vocês são minhas testemunhas da Minha           

palavra que está para acontecer. Haverá um colapso completo de todos os            

esforços humanos antes que muitos dobrem seus joelhos em         

arrependimento. 

O coração é desesperadamente fraco. E não há cura senão o           

arrependimento e ser lavado no sangue do Cordeiro. 

Meus filhos, vocês já estão limpos por causa das Minhas palavras que            

Eu lhe falei. O que você tem lido e o que você tem ouvido até agora, é                 

somente uma pequena onda do que ainda está por vir. 

Os corações de muitos líderes estão desmoronando nos bastidores,         

pois eles não Me conhecem. Não percebem e nem compreendem quem Eu            

sou. Na verdade, eles negam que Eu existo. No entanto, o melhor dos             

melhores, com a maior riqueza e experiência, não pode se opor a Mim diante              

das crises. 

Eu sou o SENHOR! A terceira e quarta geração, Eu apagarei. A            

segunda geração viveram, por misericórdia, se eles se arrependerem. A          

primeira geração Eu devo ensinar a eles Eu mesmo. Até mesmo agora, Eu             

estou criando para mim uma nova geração. Bebês, crianças pequenas que,           

nos tempos vindouros, serão abundantes, não terão pai, mas Eu serei o Pai             

deles. 

Sim, Meus filhos, reunindo, também, os bodes acontece em plena          

vista. Eles foram soltos vagando em suas rebeliões. Pois eles pertencem           

como a tribo de Coré. Eles são uma casa rebelde. Um povo de pescoço duro.               

O colapso total está à frente. E muitos líderes aprovaram uma lei para a              

eutanásia, para proteger e economizar recursos. 
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Isso será para jovens e idosos. A aniquilação dos fracos, dos doentes e             

dos pobres será para salvar aqueles em posição, poder e riqueza, na            

tentativa de acabar com o que Hitler falhou. 

Mas meu plano de salvação alcançará muitas multidões, apesar dos          

olhos do mundo, eles são poucos e de nenhum valor. 

O destino final está à frente. Muitos farão escolhas em nome da            

autopreservação; e estes, seu destino final será o inferno, porque são           

ignorantes e não reverenciam o Deus dos céus e da Terra. 

Quando levantei o faraó e os egípcios por um tempo como este, é para              

mostrar à Minha glória, o Meu poder. Assim será de novo mas desta vez              

Minha glória será de todas as nações, e não apenas de uma nação. As              

perdas devem ter uma magnitude muito maior que nunca aconteceu antes.           

Mas primeiro, antes disso, haverá uma pequena perdas e aqui será o maior             

engano de todos os tempos, acontecerá diante de seus olhos. 

A ascensão do Anticristo chegará na hora marcada e esse momento           

está agora à porta. Tudo está preparado, Meus filhos. Estejam preparados,           

estejam preparados em seus corações para Me seguir e Me servir até o fim. 

Orem uns pelos outros. Orem pelos perdidos. Interceda em         

misericórdia nessa hora tão tardia. Sim, Meus filhos, o que vocês estão            

vendo é apenas uma ondulação em uma tempestade. O que deve emergir            

será um espírito monstruoso e crescente de assassinato, maior do que o            

conhecido Holocausto. 

Sempre tive planos para períodos de tempo como esse. Todos devem           

alinhar-se somente nos Meus propósitos, mas aqueles como Hamã que          

prepararam instalações para pendurar Mordecai, Eles caíram nos mesmos         

buracos que cavaram, eles e toda a sua família.  

Estes assassinos à frente fazerão pedidos de misericórdia, mas Eu não           

ouvirei seus gritos. 

Meus filhos, Eu tenho te preparado. O Meu reino não é desta terra. Eu              

vim de cima e Meus filhos são nascidos de Deus, nascidos de cima. E você se                

levantará vitorioso. 

Esta vitória será para Minha glória. Está vitória estará em muita           

fraqueza humana, pois o Meu Espírito Santo cairá nestes últimos dias sobre            

toda a carne. Minha luz brilhará como os faróis mais brilhantes por            

momentos curtos, mas poderosos. O sol ficará parado até que Eu cumpra a             

Minha vontade. 

O tempo permanecerá parado até Eu reunir todos os eleitos. Todos os            

Meus filhos e filhas juntos, que é o Meu exército.  

Tudo o que peço é que você me espere. Confie em mim porque Eu sou               

o seu SENHOR e Salvador. Eu sou o seu Comandante. Esta é uma guerra              

santa para a justiça. Meus filhos e muitos serão mortos pelo Meu nome. 
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Você será odiado por todas as nações. Meu povo é pequeno em cada             

nação, mas através desses poucos, Minha glória brilhará.  

Preparem Meus filhos. O destino final está à frente. Eu estou com            

você. Como Lázaro, Eu te trarei para casa como Lázaro. Muitos serão            

separados para sempre em agonia do fogo eterno. 

Na verdade Eu vos digo que haverá choro e ranger dos dentes quando             

eles perceberem como Satanás os enganou e esteve por trás de tudo isso. 

Meus propósitos vencerão. Eu falo de vitória para você agora, pois Eu            

tenho vencido a guerra por você. 

Muitos líderes não ousam falar em vitória nesta terra porque eles não            

conhecem o Meu filho. Ore meus filhos. Ore pelas almas perdidas. Eu ouvirei             

seus clamores e trarei e acrescentarei ao número da minha igreja. Pois sou             

sempre Eu, Jesus, que faz o aumento. 

Espere no Senhor! Espere as trombetas soarem no muro de Jericó           

para as muralhas cairem. 

Eu trarei a vitória que sempre foi desde o começo de todos os tempos,              

desde o começo da criação do mundo. 

 

EU SOU o SENHOR; antes de Abraão existir, EU SOU.  
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