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O Mundo Que Estava Coberto de Trevas Verá Uma Grande Luz 

 

2 de junho , 2020 

 

Filha, o mal está levantando sua cabeça feia. Você está          

testemunhando as agitações das trevas se manifestando em sua terra. Este           

é apenas o começo do Fim dos dias. Use seu tempo com sabedoria - pois até                

os dias serão encurtados devido à violência, morte e destruição que cairá            

nessa nação, América. Ó América, que você fosse curada - mas você não Me              

conheceu! 

Mesmo agora, Minha Mão está sendo removida desta terra - mas Eu            

não a deixei completamente sozinha. Meu Exército, Meu Remanescente está          

se levantando - pois esta é a hora deles. Eles andarão em poder e força e                

unção do Espírito Santo, bem em breve nesta terra. Eles andarão no            

milagroso quando Meu Reino vier para a terra e as Minhas testemunhas            

mostrarão a verdade de quem é, EU SOU. 

Muita calamidade, muito caos tem se levantado na medida que o           

mundo está se revoltando - mas sem Mim, eles realizam pouco. EU SOU O              

CAMINHO, EU SOU A VERDADE, EU SOU A VIDA! EU SOU A LUZ DO MUNDO               

- E O MUNDO QUE FOI COBERTO EM ESCURIDÃO VERÁ UMA GRANDE LUZ -              

ELA VEM DO LESTE AO LESTE! 

Meus remanescentes brilharão como faróis de luz contra a escuridão          

sempre crescente nesse mundo. Não tenha medo filhos, pois Eu estou com            

você. Eu Sou seu. Eu estarei com você até o fim dos dias. 

Escute as Minhas Palavras. Permaneça em Mim. Permaneça no espírito          

e não na carne - pois certamente será a sua queda.  

Se você viver pela espada, morrerá pelas espada, filhos. Permaneça          

na Minha palavra - a verdade imperecível que não voltará vazia. Permaneça            

em Mim.  

Encontre-me no lugar secreto do Todo-Poderoso, o Altíssimo. Lá, Eu          

revelarei a você os segredos, os mistérios, e a revelação do Filho do             

Homem.  

Eu retorno em breve filhos, sobre as nuvens da glória. Prepare-se para            

Me receber, prepare seus corações. Mantenha suas roupas brancas e seus           

corações puros. 

Eu estou voltando, muito, muito em breve. 

Seu Senhor e Salvador, 

Seu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, 
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Yeshua HaMashiach Aquele que salva 

Amém. Amém. Que seja assim. Eu tenho falado. 

 

EU SOU A LUZ DA VERDADE QUE DISPERSA A ESCURIDÃO! 

 

Referência das Escrituras: 

Mateus 24:27,“Porque, como o relâmpago vem do leste e reluz para o            

oeste, assim também será a vinda do Filho do Homem.” 

João 1:5, “E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam”. 

1 Pedro 1:23, “Porque você nasceu de novo - não de semente perecível,             

mas imperecível - através da palavra viva e duradoura de Deus”. 

João 8:12, “Então Jesus falou com eles novamente, dizendo: “Eu sou a luz             

do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.” 
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