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Ezequiel 3 

Salmo 46 
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Assim diz o Senhor… 

 

Meus filhos, não há um novo normal. Pois Eu te digo a verdade: não              

há nada de novo sob o sol. 

O homem não é apenas perverso, mas, mais ainda agora, ao inventar            

esquemas desastrosos para aniquilar tudo o que Deus criou. 

Não há novidade. Não há um novo normal. Aqui você verá e muitos             

acreditarão, acreditarão que tudo é corrigível.  

Mas o que os reinos dos homens não percebem é que existe um Deus              

no céu. Ele é desde do antigo, o Ancião dos Dias. Ele é quem se senta no                 

trono do céu. Somente Ele é quem determina o rumo dos passos dos             

homens nesta Terra. 

Existem muitos planos sendo conspirados neste momento. E a         

chamada paz e a nova normalidade deslizarão novamente em quilômetros          

sem precedentes, um após o outro. 

O chão é rochoso. O assento da fundação com maldade, morte e            

destruição está logo na esquina. 

Muitos líderes centrais ao redor do mundo serão usurpados [pegados a           

força] por pessoas desconhecidas.  

O que está à frente é território desconhecido. Não é hora de ser             

complacente. Este é o momento de estar em alerta espiritual, alerta           

máximo. 

Antes do final do ano, esse mal está sendo chocado pelo homem, por              

homens que estão grávidos desse mal, aparecerão diante de seus olhos. 

Verdadeiramente, Eu digo que a propaganda para manter isso bem          

escondido é apenas por um breve período de tempo.  

Meus filhos, não descansam nesse novo normal. Não existe tal coisa. O            

colapso econômico é pior do que muitos falam. E o efeito indireto causará             

tanta raiva e ódio contra os governos ao redor do mundo. 

A violência vem não apenas de exércitos treinados em todo o mundo,            

mas também de civis comuns. 

Eles serão armas de vingança. Os assassinatos subirão e será o crime            

número um. E isso deve aumentar em alturas nunca conhecidas. E isso deve             

ser em escala global. 
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Fiquem firmes, Meus filhos, Eu digo, não sejam complacentes neste          

momento. Pois a única verdade virá do Meu Espírito Santo. 

Todos os faróis, todos os faróis feitos pelo homem agora são feitos de             

vidro. Toda a proteção, todas as advertências feitas pelo homem estão fora            

de sincronia com o que está por vir sobre os habitantes da terra. 

[...] Jack sonhava com um farol anos atrás e foi destruído pelas ondas.             

Ela não sabia que era para o futuro ...] 

 

e o Senhor continua dizendo ... 

 

Nenhuma máscara, nenhuma roupa da chamada proteção deve        

proteger. É tudo uma farsa. É tudo um encobrimento e os ovos estão sendo              

chocados agora - muito crescimento de maldade criada pelos reinos dos           

homens para proteger sua própria riqueza e seus próprios reinos. 

O dano colateral e a carnificina à frente não são nada para aqueles             

cujas consciências são cauterizada como um ferro quente. 

A maldade por vir é como um balão inflado cada vez maior que Eu              

tenho segurado e mantido no seu lugar. Meus anjos virão assim como            

fizeram com Lô e sua família. 

 

[Jacky teve um sonho em 2013 de que o Senhor estava segurando um             

balão e então o Senhor disse agora para ela correr. E ela correu e              

exatamente quando o balão explodiu.] 

 

O Senhor continua ... 

 

Meus filhos, Eu sou seu único abrigo. Eu sou sua única fortaleza e             

torre forte. Não confie no que você lê ou ouve na mídia, pois é tudo mentira.                

E os buracos estão crescendo para engoli-los.  

Estes são meros homens mortais; não confie em palavras enganosas.          

Não se concentre nos planos antigos e novos de construir, recuperar ou            

avançar. 

EU SOU, Eu mesmo, estou aqui agora e Eu causarei uma confusão,            

como nos velhos tempos da Babilônia. Eu abalo os céus e a terra no              

momento exato em que o mal é chocado dos ovos feitos pelo homem. 

Tal mal, Meus filhos, que estão sendo adormecidos por décadas, está           

prestes a ser trazido à luz e ... 

 

que foi nesse momento que o senhor me deu conhecimento sobre o            

trigo e o joio. Deus tem esperado que o trigo e o joio estivessem              

exatamente na mesma altura. 

 

Ok, o Senhor continua. 
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O que você verá com seus olhos enquanto Eu abrigo os que são Meus              

irá te chocar. Mas aqueles que Me pertencem estão de pé na Rocha das              

Eras. Minha Fundação é segura. Ela não pode ser movida. 

 

[... Jacky viu em um sonho que Jesus estava na praia com Seus filhos              

e no horizonte havia brigas e fumaça. Sim, veremos isso com nossos            

próprios olhos, como Salmos 91. Assim como os filhos de Israel que viram a              

destruição dos egípcios de longe - as pessoas e os animais estavam a salvo              

...] 

 

O Senhor continua dizendo ... 

 

Coloque sua confiança totalmente em Mim. Não se apóie em seu           

próprio entendimento de forma alguma. Tudo o que está por vir agora não é              

normal e, embora pareça novo, todo o mal é o mesmo de sempre. Pois,              

realmente, não há novidade sob o sol. 

O sol está se pondo, Meu amado. A colheita está madura para o bem e               

para o mal, ao mesmo tempo. 

A colheita é onde as trigo e o joio ficam lado a lado. 

Então confie em Mim, Meus filhos. Confie em Mim com todo o seu             

coração. Espere em Mim diariamente. Mesmo através das vigias da noite. 

 

[... e sim, o Senhor me acordou cedo ... 3:33 - foi quando eu soube               

que algo estava acontecendo ..] 

 

O Senhor continua ...  

 

O tempo está curto. Os eventos acontecerão na velocidade da luz, mas            

não prestem atenção nas madeiras do mundo porque essa destruição já foi            

planejada desde o início. 

Eu sou o Autor de vida de todos. Eu sou o Alfa e o Ômega. O começo e                  

o fim.  

Coloque toda a sua confiança em como Eu te guiarei.  

Não tenha medo, pois tudo está em Minhas Mãos, até mesmo aqueles            

que liberam o mal. 

 

Eu sou o SENHOR. 
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