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REI LUTADOR 

 

Recebido 05/06/2019 

 

1st Samuel 8: 19-20 

19 Contudo, o povo recusou-se a obedecer à voz de Samuel; e eles             

disseram: Não; mas teremos um rei sobre nós; 20 para que também nós             

sejamos como todas as nações; e que nosso rei possa nos julgar e sair              

diante de nós e lutar nossas batalhas. 

 

Transcrição: 

Meu filho, eu ouvi as orações dos Meus Filhos quando eles clamaram: "Nos             

dê um rei !! Nós queremos um rei que lute por nós e nos proteja!"  

 

Meus filhos, eu te dei o que você pediu - um rei depois de seus corações -                 

não meu !!! 

 

Meus Filhos, você virou as costas para Mim há muito tempo, e os pecados              

desta nação são um espelho direto de seus corações malignos !! Os reis que              

coloquei em poder sobre você fizeram minha vontade de trazer esta nação            

para a fossa que você vê agora !! 

 

O rei fez imensas promessas aos Meus Filhos, AINDA QUE O SANGUE FLUI E              

ME FALA POR VINGANÇA !! O pecado flagrante da sodomia NÃO foi tratado,             

mas agora cresceu e se tornou um fedor interminável nas Minhas narinas !!  

 

Meus filhos, quando você pôs-se de saco e coberto sua cabeça em cinzas de              

arrependimento desta nação ??? VOCÊ NÃO TEM!!!Como vocês, Meus filhos,          

MUITO CONSUMIDOS com este mundo e este rei malvado !!! 

 

Os últimos cinco reis que coloquei sobre esta nação têm e irão reduzir esta              

grande nação que uma vez temia a Deus um monte de escombros !!! 

 

Meus filhos, você queria um rei para lutar por você, e agora você tem isso! A                

guerra está chegando a esta nação,e fora desta guerra, você será mais uma             

nação poderosa !!!  

 

Minha indignação está nesta nação, e o que você chama de "Terceiro            

Mundo" será uma bênção em comparação com o que está vindo !! O pecado              
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desta nação é MUITO, Meus Filhos são cegos, surdos e mudos, e Meus             

Julgamentos estão aqui !! !  

 

O rei lutará e você morrerá. Arrependido hoje !! ME BUSCA PELO PERDÃO             

QUANDO VOCÊ PODE AINDA !!! (O Senhor me mostrou muitas vezes os            

milhões e milhões de mortos e moribundos como resultado da guerra que            

veio para a América. Ouvi a tristeza, o pesar e implorar em Sua voz              

enquanto falava isso.) 

 

Leia e guarde Minha Palavra porque é vida !!! 

 

FORA DA GUERRA virá o Anticristo, e ele governará o mundo por um curto              

período de tempo.  

 

Eu te amo. 

Um homem.  

Messias Jesus  
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