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Matthew 24: 6-8 

6 E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras: vede que não vos              

perturbeis: para todas estas coisas devem vir passar, mas o fim ainda não é. 

7 Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá             

fomes e pestes e terremotos em diversos lugares. 

8 Todos estes são o princípio dos sofrimentos. 

 

Meu filho, o mundo sempre teve guerras e os homens lutaram e morreram             

nessas guerras. Guerras são travadas por uma razão - DINHEIRO! 

 

Sim, muitos podem dizer que (guerras) são travadas por terra, recursos           

naturais, religião e muitas outras razões, mas a RAIZ DE TODAS AS            

GUERRAS É DINHEIRO. 

 

Os homens que controlam o mundo, os globalistas de elite, farão fortuna se             

o mundo estiver em guerra. Os globalistas emprestar dinheiro a ambos os            

lados para que eles sempre ganham, mais eles próprios bancos do mundo, e             

a guerra traz muito dinheiro! 

 

Meu filho, eu disse em palavras prévias para você quais serão as guerras             

vindouras, mas apenas algumas leram e acreditaram em Mim. Aqui está a            

lista novamente de quem irá para a guerra. 

 

Haverá guerras na terra, na terra e acima da terra. O espaço será cheio de               

detritos que cairão na terra como estrelas cadentes. (Eu entendi e vi isso             

como GUERRA NO ESPAÇO com o direcionamento e disparo de satélites,           

etc., e detritos orbitando a Terra caindo e ficando fora de órbita, entrando             

na atmosfera, queimando e / ou quebrando) 

 

. Nota: Eu quero enfatizar claramente que a lista a seguir não foi dada em               

seqüência ou em qualquer tipo de ordem, e também não é uma lista             

completa das guerras que ocorrerão ao redor do mundo e das nações            

envolvidas. O Senhor já me mostrou outras nações que também irromperão           
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em conflito ao ponto de que o mundo inteiro estará em guerra.Não me             

disseram quando e em que ordem isso acontecerá, mas só foi dito muito em              

breve Tudo está no tempo de Deus, não no nosso. Ao mesmo tempo em que               

o Senhor estava falando essa lista para mim, Ele também estava me            

mostrando uma visão de cada um desses eventos acontecendo.) 

 

1. A América continuará a estar em guerra até o fim (da América como uma               

grande potência). Ela lutará em uma infinidade de frentes e se espalhará tão             

fina que um recrutamento de jovens será convocado.  

 

2. A América atacará o Irã depois que um grande evento de bandeira falsa              

atrair a nação (a América). Muitos homens morrerão, já que o Irã é apoiado              

pela Rússia e pela China. 

 

3. A China atacará Taiwan. Os EUA tentarão impedir a China, mas não             

podem. A América recua (mas não completamente) porque a luta contra o            

Irã é difícil.  

 

4. Com a América amarrada ao Irã e à China, a Coréia do Norte invade a                

Coréia do Sul. A Coréia do Norte também envia um míssil nuclear ao Japão.  

 

5. Como os americanos ficam furiosos (sobre o que está acontecendo), a            

Rússia envia um ataque EMP para a América. Com a América agora às             

escuras, a Rússia esperará até que a maioria dos americanos se mate,            

morra ou cometa suicídio. (Eu vi um enorme caos e histeria em todos os              

lugares de todo o país, gangues itinerantes, pessoas matando por comida, e            

todos apenas preocupados com uma coisa - sobrevivência!) Então tanto a           

Rússia quanto a China invadem a América. 

 

6. A América envia foguetes nucleares para a Rússia (após a greve EMP),             

mas os russos estão preparados e sobrevivem. (A Rússia pratica exercícios           

de preparação para desastres com a mudança de seu povo para abrigos            

subterrâneos.) Com a América agora às escuras, os militares dos EUA e as             

forças da ONU estarão no controle. A lei marcial será declarada e muitos             

americanos serão mortos em batalhas. 

 

7. A Rússia assume a Venezuela e assume o controle do petróleo.  

 

8. A economia mundial estará em frangalhos - o mundo inteiro está em             

guerra. Os selos foram abertos e o Anticristo trará PAZ AO MUNDO. (Eu vi              
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todo o dinheiro sendo jogado nas ruas e soprando ao redor do vento em              

todos os lugares porque era inútil.) 

 

9. Milhões de pessoas desaparecerão, pois haverá um poderoso         

reavivamento e colheita de almas durante os julgamentos. (Eu não fui           

mostrado quando isso ocorrerá durante os eventos / tribulação).  

 

Agora o problema de Jacó começa.  

 

Meu filho, todas essas palavras foram ditas antes, então Meu Remanescente           

saberá o que está vindo em breve. O Tempo do Julgamento está aqui, como              

eu já disse muitas vezes.  

 

Meu corpo vai acordar, e eles vão bater seus joelhos e ficar com eles, pois               

eles serão ensanguentados de tanta oração !!  

 

Meus filhos andarão em grande fé !! Eles não terão necessidade de nada,             

pois eu serei o seu Deus e suprirei todas as suas necessidades !!! 

 

Muitas partes do mundo que não viram tais batalhas estarão em choque. Os             

homens que lutaram na última Grande Guerra viram tais visões. Muitos           

desses guerreiros estão em casa aqui comigo. 

 

Meu filho, eu digo tudo isso para não colocar medo em meu corpo, mas para               

avisar e prepará- los!  

 

Muitos verão a morte e a destruição por todos os lados, mas NÃO temam !!               

Esses eventos são apenas as guerras que ocorrerão! Haverá também          

eventos naturais, eventos não naturais, eventos feitos pelo homem - estes           

são apenas os Julgamentos dos Dias das Dores. Estes eventos NÃO são a             

Tribulação, pois esses dias serão muito piores! 

 

A Grande Tribulação falada será como nunca antes vista na Terra a qualquer             

momento! Coloque as suas casas em ordem, pois os eventos de guerra            

estão agora em marcha e avançando a grande velocidade! 

 

Eu amo todos vocês, mas PREPARE-SE para o Tempo da Guerra, e você             

DEVE estar preparado !! 

 

Eu estou chegando em breve, mas não em breve o suficiente para alguns.  

Um homem.  

 

Messias Jesus 
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