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Bolsa de Valores, então estou apenas ouvindo essas palavras, derivativos
de margem de ações binárias de baixa margem penduradas no equilíbrio
algumas dessas expressões, as fundações serão totalmente quebradas.

É um plano sem falhas e eu estava vendo grandes blocos de cimento
como quebrados. É assim que vejo essas fundações, então acho que
provavelmente é a economia que vai mudar completamente.

Vejo fumaça subindo em todos os lugares derivativos investidores
corretores, ações banco cai.

Leis de armas. Eu ouço Hillary e vejo obama, eles são a equipe de limpeza.
Eu me pergunto se eles estão indo para isso é outra coisa que eu senti que
eles vão trabalhar nas leis de armas. Eles vão voltar novamente e começar a
trabalhar nas leis sobre armas. Isso é o que eu sinto e sim e eu sinto que as
pessoas nos EUA eram tudo que havia muitas pessoas já meio que
guardando armas e outras coisas em preparação para o que está por vir.

OVNI/Demônios. Eu meio que estava vendo isso também nos últimos dois
dias um deus estava destacando para mim alienígenas e ovnis e o Senhor
me disse que eles estão se comunicando com alienígenas que são demônios,
então saiba que eu ouvi isso de outras pessoas mas foi quando eu ouvi,
acabei de ouvir do senhor mesmo.

Pragas se tornarão comuns. Então as pragas de dezembro se tornarão
comuns eu não gostei de ouvir isso e eu me senti em mim mesmo com
tantos novos normais que estão chegando ao nosso mundo você sabe louco
louco mas de qualquer maneira a escuridão está penetrando eu vejo a torre
eiffel e eu vejo que a França está prestes a ocupar o centro do palco ou eles
estão indo para lá, eles apresentarão uma liderança forte, então procure a
França/Alemanha para Mostrar Liderança. Eu ouço a palavra
progressista e vejo o prédio da ue ou sim era o prédio da ue e vejo os
líderes políticos da ue e vejo suas bandeiras voando nesta circular vejo o
prédio circular e eles estão recebendo suas diretrizes e as nações pequenas
nações da Europa têm menos influência, mas as nações maiores como a
alemanha frança têm maior influência.

E eu senti que Deus estava me mostrando isso e eu tinha algumas das
minhas ideias sobre isso antes, quando o tratado de lisboa saiu pela primeira
vez com a ue e mas eu meio que esqueci então era tipo, mas o senhor
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estava me mostrando isso visualmente e também continuei ouvindo
germany germany germany então eu acho que agora.

Juntando as peças eu acho que foi Deus destacando a influência que a
Alemanha tem é uma grande influência há uma mudança sísmica chegando,
as fundações serão quebradas e será um tempo sóbrio e eu senti o impulso
e eu senti que a nova ordem mundial está ganhando impulso e eu
estava vendo uma bola rolando como é e eu estava ouvindo essa expressão
uma bola rolando não junta musgo, então era isso que eu estava sentindo
que estava acontecendo com a nova ordem mundial e suas agendas estavam
ganhando força, eles estavam avançando rapidamente.

Insuficiência Cardíaca Congestiva. Então e então eu ouvi isso do Senhor
insuficiência cardíaca congestiva se tornar comum e eu senti que era por
causa das vacinas que esta insuficiência cardíaca congestiva se tornaria
comum por causa deles e eu disse que eles jogaram seus dados.

Um Refúgio nas Provações - Jan 2022 -
Para os Santos - para encorajar os santos

https://www.youtube.com/watch?v=vvmfZRXscgQ&t=2s

Meu povo como Eu entristeço. As pessoas que Eu escolho da minha
herança.

Você é minha herança. Vocês são minha semente na terra, mas vocês
são as vítimas.

Eu plantei minha semente na terra, mas vocês se tornaram vítimas.
Minha semente vai crescer. Eu vou fazer minha semente crescer no meio da
confusão, no meio do desespero, no meio da atrocidade, no meio desses
vilões.

Minha semente, minha semente, meus santos, Eu sofro, sofro por
vocês. Mesmo assim, minha semente florescerá no meio da confusão e no
meio do desespero e no meio de grande dificuldade.

Eu farei com que minha semente floresça, prospere. Eu farei com que
minha semente brote e se multiplique nesta estação.

Oh, como Eu sofro no meio desta escuridão; no meio deste desespero
e no meio desta confusão.

Como Eu sofro! como Eu sofro pelo Meu povo. Você tem sido expulso.
Você tem sido removido Meu povo.
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Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo a dor. Eu vejo a angústia. Eu sinto
as suas orações. Eu vejo como eles te expulsam. Eu vejo como eles te
empurram para o lado.

Eu vejo como eles te atormentam e como eles te perseguem.
Eu vejo tudo, diz o senhor, Eu vejo tudo. Eu vejo tudo.
Minha semente não será aniquilada e nem extinta.
Minha semente irá crescer. Ele vai subir. Ele vai subir.

Meus santos. Minha semente sagrada.
Meus santos venha refugiar em Mim.
Meus ilustres, Meus estimados venha refugiar em mim.
Vinde a Mim todos vós que estais cansados   e sobrecarregados.

Eu vou te dar descanso. Tome meu jugo sobre mim.
Sobre vocês, Eu sou manso e humilde.
Eu sou manso e humilde de coração e você encontrará descanso para

vossas almas.

Não fique zangado comigo, diz o Senhor. Pois Eu não estou zangado
com você, diz o seu Deus.

Eu estou aqui com os braços estendidos para atraí-lo e puxá-lo para
Mim e carregá-lo no meio dessas provações.

Eu estou aqui. Eu estou aqui para você, diz o Senhor.
O Meu coração se parte por você porque Eu quero que você se volte.
Eu quero que você volte para Mim.
Eu sou O seu refúgio e fortaleza.
Eu sou aquele que te liberta. Venha para Mim.

Apoie-se em Mim como João deitou em meu peito.
Apoie-se em Mim neste momento.
Você encontrará descanso para sua alma.
Eu nunca vou te deixar e nem te abandonar.
Eu vou lhe guardar e te proteger neste momento, diz o seu Deus.

Seja encontrado em Mim. Seja encontrado em Mim. Seja encontrado
em Mim fazendo as coisas que você fez no início, diz o Senhor.

Não se distraia e não se afaste de sua fé.
Seja achado em Mim e faça as coisas que você fez no início de sua fé.
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Volte ao princípio da sua fé, diz o senhor, quando você confiou de todo
o coração em Mim, diz o seu Deus, diz o Senhor.

Quando você se rendeu de todo o coração. Quando você amou de todo
coração.

Volte ao seu início.
Volte ao nascimento de sua fé, diz o Senhor.

Deixe de lado todas as distrações. Deixe de lado todas as coisas que
tem se acumulado e que te distrai e te afasta da minha presença, diz o
Senhor.

Há tantas coisas que podem te tirar da Minha presença, diz o Senhor.

Eu te alerto. Eu te alerto. Seja muito diligente. Seja muito diligente.

Tenha muita consciência com sua vida neste tempo, diz o Senhor.

Não é hora de brincar. Pare os seus jogos. Pare os seus jogos. Me leve
a sério. Me leve a sério.

Pegue a Minha mão e venha e Me siga. Deixe-me conduzi-lo. Deixe-me
guiá-lo. Deixe-me guiá-lo através deste matagal. Deixe-me guiá-lo através
dessas provações. Deixe-me conduzi-lo.

Eu sou o seu refúgio e fortaleza.

Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=j8Eu8QzGApY

Eis que vem um holocausto, diz o Senhor.
Eis que vem um holocausto de almas, diz o senhor.
Eu te aviso agora, entre na arca da segurança.
Eu chamo você. Eu chamo você. Eu chamo você, agora.

Eu sou o seu único abrigo seguro nesta estação/temporada [season].
Eu vou ser o seu único abrigo nesta estação/temporada.
Caso contrário, você estará em desespero e você vai estar em

turbulência.
Você vai ficar incrédulo e vai ficar confuso.

Venha a Mim, diz o Senhor.
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Eu vou te proteger. Eu vou guardar a sua vida.
Venha para Mim.
Eu sou a luz da vida. Eu sou a luz do mundo e quem vier a Mim não

andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
Aqueles que andam na luz, vê claramente.
Aqueles que andam na Minha Luz, discernem a estação.

Aqueles que andam na Minha luz, andam em santidade.
Aqueles que andam na Minha luz andam na Minha justiça.
Aqueles que andam na Minha luz também andam na luz da Minha

Palavra e a luz que a minha Palavra traz.
Pois Eu sou Aquele que guio os passos dos justos.

Eu sou a Verdade. Eu sou a sua Verdade.
Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu cingi você.
Eu cingi os vossos lombos com a verdade e guio você. Eu guio sua

mente para a paz.
Eu guio sua mente em pensamentos pacíficos.
Eu guio você, guio sua mente em pensamentos celestiais.

Um novo dia vem. Um novo dia vem para o Meu povo.
Eu virei uma nova página.
Um novo dia está nascendo para o Meu povo. Haverá muitos que

ficarão para trás, mas um novo dia chegará para aqueles que Me amam.
Um novo amanhecer vem para aqueles que Me amam.

Uma nova armadura está chegando para você.
Um novo batalhão de Meus soldados se levantará na terra.
Eles serão ouvidos (e eu senti o senhor meio que gritando isso)
Então eles serão ouvidos. Eles serão vistos e eles serão ouvidos.

Um novo batalhão de guerreiros do Meu reino se levantará.
Você estará à frente e você será visto.
Você terá uma nova armadura. Uma armadura forte.
Estes serão os Meus escolhidos.
Estes serão os Meus guerreiros que se levantarão na terra.

Mas muitos cairão e muitos ficarão feridos neste momento.
Meus filhos, muitos cairão e serão feridos pelo inimigo.
Muitos ficarão feridos.
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Resgatem eles. Resgatem os feridos.
Resgatem eles. Cubre eles.
Amá-los. Amá-los.

Uma nova união surgirá na terra.
Os Meus verdadeiros começarão a se apegar uns aos outros.
Os Meus verdadeiros começarão a se unir.
Os Meus verdadeiros amarão uns aos outros, pois este é o meu

mandamento para vocês: Eu ordeno que vocês amem uns aos outros.

Aqueles que separam na Minha igreja.
Aqueles que dividem na Minha igreja.
Aqueles que competem em minha igreja, cairão.

Aqueles que unem, aqueles que harmonizam aqueles que fazem amar
uns aos outros, estes serão os Meus fortes na Minha igreja porque Eu farei
uma separação.

Agora mesmo, faço uma separação entre o joio e o trigo. Aqueles que
são fracos em sua fé e estão em risco de cair [apostasia].

Portanto, fortaleça-se.
Fortaleça os braços de seus irmãos para que eles não caiam nesta

estação [entre em apostasia].

Fortaleça-os e Eu irei recompensar você.
Fortaleça-os e Eu irei abençoar você.
Fortaleça-os e Eu irei amar você.
Fortaleça-os nesta temporada para eles não cair [entrar em

apostasia].

Isto é um campo de batalha. Observe como so Meus guerreiros estão
levantando.

Observe como os Meus guerreiros estão se levantando.
Eu estou preparando eles.
Eu estou preparando eles.
e Eu estou dando a eles armas.
Eu estou colocando novas armas em suas mãos.
Eu estou colocando armas novas e incomuns em suas mãos, diz o

Senhor.
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Eles estarão equipados para esta temporada.
Eles estarão equipados para esta temporada inigualável, na qual vocês

tem entrado.

Eu vou equipar o Meu Povo para os tempos em que eles estão indo.
Seja forte no Senhor e no poder de Sua força.

Não deixe a sua fé falhar.
Pegue as armas de sua guerra e lute.
Pegue o escudo da fé contra o inimigo.
Contra as flechas do inimigo que vêm contra você.
Pegue o seu escudo da fé. Seu escudo que cobre você do topo de sua

cabeça até a alma de seus pés.
Pegue esse escudo e segure-o contra as flechas do seu inimigo.

Meu filho, ele não pode derrotá-lo se Eu estiver com você. Meu filho,
ele não pode derrotá-lo se Eu estiver com você.\

Ore, ore pelas almas.
Esta é uma batalha pelas almas. Ore. É uma batalha pelas almas.

Monção, vem uma monção.(agora eu não sei o que é esta monção em
particular ou onde está acontecendo certo. Estou vendo forte, chuvas fortes,
e eu vejo inundações começando.)

Estas monções e chuvas e inundações estão chegando.
(Eu sei que alguns desses desastres estão sendo usados   para dificultar

a nova ordem mundial e estou sentindo que o Senhor está superando a nova
ordem mundial novamente e desta vez com monções e inundações eles
estão chegando.)

Eu vejo as chuvas caindo e as enchentes subindo.
(Agora, então eu ouço a palavra talibã) o talibã está subindo. (estou

ouvindo talibã)
Estou apenas falando agora o que estou ouvindo, mesmo que não faça

sentido (é do Espírito Santo um pico de proteína. Sinto que o senhor está
dizendo que vou diminuir isso vou remover o pico da proteína do pico)

(é como eu estou visualizando o que o Senhor está me mostrando, então eu
sinto o que estou sentindo agora é que esses globalistas estão rindo e
zombando do senhor eles riem do mundo e eles estão rindo em suas
conquistas no mundo, mas eu sinto que o Senhor está prestes a tirar o
sorriso de seus rostos)
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O senhor diz para não ter uma mentalidade de vítima.
Levante-se e posicione seus rostos como pedra se levanta contra o

inimigo.
Você tem o poder. Seu poder é ordenado por Mim, diz o Senhor.
Levante-se e seja forte e ponha seu rosto como pedra contra a obra do

maligno.
Eu nunca te chamei para desistir e Eu nunca te chamei para se

submeter.

Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=0BhSlETJpmA

Eu nunca chamei você para ficar no assento de traz, diz o Senhor, mas
muitos de vocês tem ficado no assento de traz.

Muitos de vocês tem se submetido.
Muitos de vocês se sentaram e largaram mão de seu poder e

autoridade em Mim.

O senhor diz levante-se, levante-se. Esta não é hora de sentar.

Este é o momento de se colocar como pedra contra o maligno e usar
as armas de sua guerra.

Todos vocês foram chamados para o campo de batalha, diz o Senhor.

Talvez você não tenha percebido isso até agora, mas Eu estou lhe
dizendo agora… este é um campo de batalha.

Quando você se tornou um cristão, você veio para um campo de
batalha.

Levante-se. Levanta-se. Pare de se sentar. Esta não é a sua posição.

Pare de abrir mão de seu poder e autoridade. Esta não é a sua
posição.

Pegue as armas da sua guerra e lute, diz o Senhor.
Se você não lutar, o inimigo irá te derrotar.
Se você não lutar, o inimigo irá te machucar.
Se você não lutar, o inimigo irá te atacar.

Levante-se e lute por si mesmo; lute por sua família; lute por seus
vizinhos; lute por sua comunidade; e lute por sua nação.
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Levante-se e lute, você verá a vitória.
Você verá as vitórias chegando, diz o Senhor.

Não se assuste com os eventos que estão acontecendo ao seu redor.
Este é o Meu tempo final.
Esta é a estação\temporada da minha colheita do fim dos tempos.

Eu preparei a temporada para o meu tempo final.

Colheita, levante-se e lute, a vitória é sua.
A vitória só se encontra em Mim, diz o Senhor.

Um crime contra a humanidade.
Um cara de queda, cara de fauci. (então o que o senhor está dizendo é

que um fauci vai ser o cara da queda)

Sim, a Crimeia foi ruim, mas este é um crime maior.
Sim, o Vietnã foi um crime, mas este é muito pior.
Esses países foram usados   com crimes, mas quem já viu um crime

como este.
Um crime contra a humanidade. Um crime contra inocentes.
Uns contra crianças. Você não sabe que meu inimigo sempre tem

como alvo os inocentes.

Se você tivesse conhecido, você teria lutado com ele.
Se você estivesse ciente, você lutaria com ele.
Ele sempre busca a semente dos inocentes. Saiba isso sobre o Meu

adversário, diz o Senhor.

Haverá choro.
Haverá choro por toda a terra.
Haverá choro quando houver a verdadeira compreensão do que tem

acontecido.
Quando pessoas justas foram mortas.
Quando pessoas inocentes foram mortas.
Quando os justos foram mortos no meio de um holocausto.

Haverá choro.
Feche as portas contra o maligno.
Feche o seu portão contra o maligno.
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Ele se veste de mistério.
Ele se cobre para que não possa ser visto, mas você sabe que ele está

lá.
Você sabe que ele existe.
Não seja ignorante de seus dispositivos.
Seus dispositivos contra a humanidade.
Sede sábios como as serpentes e mansos como as pombas.

Um tirano do mal é ele.
Fazendo planos malignos em lugares escuros da terra, nas masmorras

da terra.
Ele tem alvos secretos.
Ele tem alienígenas que está fazendo suas coisas.
Ele tem agendas.

Ele tem como alvo a humanidade. Ele tem planos secretos contra
todos.

Ele trabalha em masmorras secretas no inferno e apresenta suas obras
na terra.

Ele confisca. Ele faz coisas fraudulentas. Ele forja notas. Ele lava
dinheiro. Ele rouba dinheiro do sistema.

Ele utiliza o dinheiro para fins malignos.
Ele está sempre tentando desvalorizar o dinheiro e inviabilizá-lo e

aquilo que Deus deu para transações.
Ele tenta roubar, confiscar e usar para o mal e direcionar para os seus

projetos malignos

Isaías capítulos 43 e 44
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