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Advertência profética: Filadélfia // chamada urgente para a oração // o           

martelo está prestes a cair 

 

Em 23 de junho de 2019 recebi uma 'palavra' enquanto dormia e depois             

uma mensagem do Senhor. Depois de receber a mensagem, senti uma           

CHAMADA MUITO URGENTE DE ORAÇÃO pelo nosso país! 

A "palavra" que recebi foi "FILADÉLFIA". 

Este é um aviso para a Filadélfia, assim como as muitas advertências que             

recebi em outras partes do país ... o último aviso para Oregon, que             

podemos estar vendo o cumprimento disso agora com o que está           

acontecendo com o governo. 

Depois de alguns anos recebendo diferentes locais, agora sei que o Senhor            

me dá esses lugares para que possamos orar por essas áreas e afastar a              

escuridão. Eles também são lugares onde o SENHOR permite que os           

julgamentos caiam para despertar e sacudir o povo. 

Muitos dos lugares que ELE me deu já tiveram desastres: França (Paris),            

Carolina do Norte, Miami, leste do Texas. Aqueles que não foram           

cumpridos e que o SENHOR me mostrou são Arizona, Nevada, Nova York,            

Califórnia e Flórida. Eu sei que o SENHOR compartilhou com outros vigias,            

não apenas esses lugares, mas outros. 
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Recentemente, houve mais de 200 tornados no meio-oeste em 12 dias ...            

Acredito que isso seja uma realização do sonho que tive de 5 tornados             

negros no início de 2018. 

 

MENSAGEM: 

"Nem tudo está bem no Estado da União. Muitos enganos e mentiras estão             

incendiando a terra. Esses incêndios estão surgindo em diferentes locais          

até que cresçam tanto que logo se juntarão a um deles. outro, e será              

como um só (não creio que sejam "fogos literais", mas incidentes           

diferentes acontecendo). As orações podem sufocar, impedir e até apagar          

esses "fogos". É o instrumento da guerra que eu dou aos meus filhos para              

usar. Deixe os avisos saírem para que o meu povo possa conter o caos              

total e a decadência que é planejada. O inimigo entra como uma            

inundação, mas eu vou expulsá-lo com o orações de meus santos! 

Caiam de joelhos hoje para o seu país ... pois o martelo está prestes a               

cair! 

Lembre-se que com a oração, as coisas mudam! 

Nunca é tarde demais para rezar! Nunca é tarde demais para esperar! sou             

um Deus de esperança para todos aqueles que invocam mE! 

Eu choro, mas ninguém ouve as minhas lágrimas caem, mas ninguém vê            

(eu acredito que esta é a respeito das coisas que estão vindo, se seu povo               

não oram !!!) 

Let aqueles que se importam COMEM-SE EM MEU SENHOR E ESTÃO PARA            

O MEU REINO! 

 

(INSTRUÇÕES :) 

Não se torne preguiçoso e pense que você não precisa fazer nada. Não             

deixe que os outros façam o seu lance e orem! Se MEUS PESSOAS forem              

chamados pelo meu nome humilhe-se e ore, então eu ouvirei do céu Eu             

ouço o coração arrependido 
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Confesse seus pecados diariamente e coloque roupas f boas obras para o            

meu reino. Estas são as roupas de linho branco que você vai se casar!              

(Apocalipse 19: 8) 

Agora é a hora da salvação 

Agora é a hora de orar 

Agora é a hora de se consagrar diante de mim 

Agora é a hora de servir com todo o seu ser. 

Eu não estou com aqueles que voltam, se encolhem de medo ou negam             

meu nome publicamente. Aqueles que são para mim seguirão em frente           

para o seu destino com EU ao seu lado. Eles não vão esperar para me               

servir, mas vai começar hoje! Para alguns, eles têm me servido           

continuamente e serão ricamente abençoados. 

Lembre-se que a fé sem obras está morta. Mas obras sem fé não têm              

sentido. Os dois trabalham juntos e fazem belas músicas para os meus            

ouvidos. (Tiago 2:17) 

Você nasceu para um tempo como esse ... ALEGREM! 

Você não está aqui por acaso e sua vida não é aleatória, mas é uma jóia                

preciosa feita pelo PAI. 

Você é amado com uma paixão tão requintada que só é realizada no céu. 

Lembre-se que o amor é a resposta para todas as perguntas, porque EU             

SOU o amor, eu volto para trazer o MEU amor para o MEU, mas para               

aqueles que rejeitaram a verdade, volto como um leão feroz com MINHA            

ira em MINHAS mãos. 

Trazer muitos para o REINO 

Não perca nenhuma oportunidade que eu lhe dou! 

SEU SALVADOR E AMADO JESUS 

ESCRITURAS DE: 

"Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha                  

face, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, e perdoarei o seu                 

pecado e curarei a sua terra." 2 Crônicas 7:14 

"orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, estando atentos a este fim com               

toda perseverança e súplica por todos os santos" Efésios 6:18 
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