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2013.11.07 - Bonnie - Ache Console em Mim 

 

Evento Cataclísmico (Cósmico); Tremor de terra;  

3 dias de escuridão; Minha Noiva Será Transformada 

 

“Meus filhos, os eventos que foram preditos estão perto de vocês.           

Busquem consolo em Mim, Seu Senhor e Salvador, e Eu lhes darei a Minha              

paz em seus corações. 

Está vindo um terremoto, minha filha, que precederá os 3 dias de            

escuridão. O terremoto acontecerá e depois os 3 dias de escuridão           

acontecerá. 

Primeiro, haverá o evento cataclísmico (cósmico). Toda a humanidade         

verá este evento onde quer que esteja na face da terra. Este é o seu sinal de                 

que estou chegando. Vocês devem ir para suas casas e reunir suas famílias             

com você. Ore para Mim para protegê-lo e cuidar de você durante a             

escuridão que se aproxima. 

A escuridão descerá dentro de 3 dias após o aparecimento deste           

evento cósmico. A escuridão começará com o terremoto. É por isso que é             

importante que vocês estejam e permaneçam dentro de suas casas. Como           

os Filhos de Israel que foram protegidos quando o Anjo da Morte passou e              

viu o sangue nas ombreiras das portas, todos os Meus filhos serão            

protegidos pelo sangue do Cordeiro em suas testas. Você está selado pelo            

Meu sangue e Minha Noiva estará protegida, não importa o que esteja            

acontecendo fora de suas habitações. 

Vocês devem fechar suas portas e janelas, fechar suas cortinas e orar            

juntos. Durante este tempo, Eu me revelarei a cada um de vocês. Aqueles             

que já são Meus serão infundidos com o Espírito Santo e serão            

transformados. Aqueles que ainda não são Meus terão a oportunidade de Me            

receber como Seu Senhor e Salvador. 

Minha noiva será transformada e após os 3 dias de escuridão, Eu a             

enviarei para fazer a última colheita. Ela ministrará em Minha força e poder             

e estará totalmente protegida, não importa aonde vá. Isso será por um            

período de tempo até que a última colheita seja trazida para casa. Minha             

Noiva então ascenderá Comigo ao seu lugar de direito em seu lar celestial. 

Venham, Meus filhos, tudo está preparado e esperando pela vinda da           

Minha Noiva! Eu, seu Jesus, seu Noivo, desejo sua companhia Comigo no            

céu. 
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Não tema, não duvide…. Eu não estou atrasado… Eu estou vindo           

agora!! 

Apocalipse 6:12-17 

Sexto Sêlo: Distúrbios Cósmicos 

12 Eu olhei quando Ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande               

terremoto; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se              

como sangue. 13 E as estrelas do céu caíram na terra, como uma figueira              

deixa cair seus últimos figos quando é sacudida por um vento forte. 14             

Então o céu recuou como um pergaminho quando se enrolou, e todas as             

montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. 15 E os reis da terra, os               

grandes homens, os ricos, os comandantes, os homens poderosos, cada          

escravo e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das            

montanhas, 16 e disseram às montanhas e rochas, “Caia sobre nós e            

esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do             

Cordeiro! 17 Porque é chegado o grande dia da sua ira; quem é que pode               

resistir?” 

2 Pedro 3:10-13 

O Dia do Senhor 

10 Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, em que os céus                

passarão com grande estrondo, e os elementos se derreterão com fervor           

calor; tanto a terra como as obras que nela existem serão queimadas. 11             

Portanto, visto que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas            

vocês devem ser em conduta santa e piedosa, 12 aguardando e apressando            

a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão dissolvidos, estando               

em chamas , e os elementos vão derreter com calor fervente? 13 Nós,             

porém, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova             

terra em que habite a justiça. 

Êxodo 10:21-23 

A Nona Praga: Trevas 

21 Então o Senhor disse a Moisés: “Estende a tua mão para o céu, para que                

haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que até se fazem sentir.” 22 Então               

Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra               

do Egito por três dias. 23 Eles não se viram; nem ninguém se levantou de               

seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas               

habitações. 

1 Coríntios 15:51-52 

51 Eis que vos digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas todos            

seremos transformados - 52 em um momento, num piscar de olhos, ao som             

da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão           

incorruptíveis, e nós seremos transformados. 
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