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ENGANO ALIENÍGENA 

 

Na manhã seguinte, enquanto orava, recebi uma mensagem do SENHOR a 

respeito disso. Esta é a primeira vez que recebi algo sobre este tópico. É 

algo que não está no meu 'radar', provavelmente porque eu não tinha 

ouvido nada do Senhor sobre isso ... até agora! 

Embora eu não esteja muito familiarizado com esse assunto, sei que os 

seres alienígenas não são do Senhor, mas são demoníacos por natureza. 

 

MENSAGEM: 

Aqui está a mensagem que recebi: 

 

A ENGANO ALIENÍGENA vai acontecer em breve. Eles virão como 'lobos em 

roupas de ovelha'. Eles fingiram ser uma coisa, mas na verdade estão 

mentindo. Eles virão em paz, mas trarão guerra ... (especialmente) guerra 

no espírito. 

Esses alienígenas são demoníacos e não de mim. Eles servem outro e estão 

em uma missão. No começo, tudo parecerá bem, mas eles não conseguirão 

esconder sua verdadeira identidade por muito tempo. Juntos, com os iníquos 

deste mundo, eles se uniram para trazer o maior número possível para a 

condenação eterna. 

Aqueles que caminham no ESPÍRITO verão no ESPÍRITO, e não serão 

enganados. 
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Não pare de soar o alarme e exponha suas falsidades. 

Esses alienígenas são amigáveis ou inimigos? Eu te digo que eles são seus 

inimigos! NÃO se envolva com eles de maneira alguma! 

Orem a mim e eu te libertarei, e te salvarei da sua teia. 

Continue mantendo os olhos bem abertos e mantenha as linhas de 

comunicação abertas entre nós. É de joelhos que você encontrará instruções 

seguidas de confirmações em MINHA PALAVRA. 

Enquanto o  mundo fica mais louco e mais louco, vou trazer sanidade para 

aqueles que me procuram! 

Acompanhe atentamente agora, 

Seu Amado Messias 

JESUS 

 

EFÉSIOS 6:12 

“Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os 

principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste 

mundo, contra a impiedade espiritual nos lugares celestes.” 

 


