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2020.12.06 - Cryptic1 - Diga a Eles o Que Está Vindo 

6 de Dezembro de 2020, 12:12 

 

DIGA A ELES O QUE ESTÁ VINDO 

 

DIGA-LHES que Eu estou voltando em breve.  

DIGA-LHES que a destruição do mundo começando com a nação da           

América, começará em breve.  

DIGA-LHES que a escuridão cairá e envolverá o mundo em geral.  

DIGA A ELES que o mal está à solta e vai se infiltrar em todas as                

camadas da sociedade, ninguém resistindo.  

DIGA-LHES para olharem para os céus em busca de meteoros e           

objetos interestelares que começarão a explodir em sua atmosfera. Houve          

muitos que passaram raspando, mas logo chegará o tempo em que esses            

objetos serão lançados em uma trajetória direta em direção à sua Terra. 

 

Esteje avisado. Eu tenho dado alerta atras de alertas. 

 

Meus filhos devem orar mesmo que as circunstâncias pareçam         

terríveis. Suas orações chegam aos céus e podem mudar ou diminuir a            

gravidade desses fenômenos.  

Diga aos Meus filhos que orem pelos perdidos - pois muitos estarão            

diante de Mim repentinamente ao serem removidos desta terra na          

destruição que está por vir.  

O pânico se instalará, exceto para aqueles que Me conhecem e           

permanecem em mim. Permanecei firmes, ó poderosos santos do Altíssimo!          

Sua hora de redenção está aqui! 

Em breve, muito em breve, as coisas entrarão em cena como um            

conjunto finamente orquestrado - com os atores (sua mídia) e (os           

legisladores) os fantoches, todos trabalhando em sintonia para provocar o          

maior engano que o mundo já conheceu.  

Não sejam enganados, filhos.  

Permaneçam em Minha palavra e os coloquem em seus corações. Aqui           

está o verdadeiro tesouro de que Eu tenho falado e que reside em cada um               

dos Meus filhos.  

O Reino dos céus certamente está próximo.  

Em verdade, Eu vos digo que o céu e a terra podem passar, mas as               

Minhas palavras permanecerão.  
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Guardem seus corações. Ame seus inimigos, pois eles só aumentarão          

nos dias que virão. O ódio deles por Mim será transferido para você - os               

Meus - mas tenha bom ânimo, pois Eu tenho vencido o mundo.  

Eu sou fiel e verdadeiro.  

EU SOU QUE EU SOU. 

Eu sou a porta estreita, o caminho para a felicidade eterna. 

O Meu reino não é deste mundo. Vocês também não são cidadãos            

deste mundo, simplesmente estão de passagem.  

Saibam que Eu estarei com vocês sempre, até que o fim cheque e             

depois o Meu Reino reinará por mil anos. Depois, entraremos na Nova            

Jerusalém e aqueles que Me abandonaram serão lançados nas trevas          

profundas onde haverá choro e ranger de dentes.  

Eu vou agora preparar um lugar para os Meus.  

Permaneçam firmes, Meus filhos, pois logo a perseguição os alcançará          

- mas não temam, pois Eu venci o mundo.  

EU SOU QUE EU SOU.  

Eu sou toda a verdade que você procura. 

Venha e Me siga até os confins da terra. 

 

Seu Senhor Rei e Salvador 

Yeshua HaMashiach 

 

John 18:36; Matthew 4:4; John 15:18-21 
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