
 

 

O ATAQUE // A GRANDE COLHEITA 

 

"Este (o evento nuclear) é o que está vindo para a sua terra se MEU povo                

não orar. Ele trará a vida de muitos e irá poluir permanentemente a terra.              

Nunca no tempo da história haverá tal destruição em massa. 

Esses perigos que eu mostro são apenas vislumbres do que está por vir, eles              

devem acordar as pessoas de suas vidas tranquilas e complacentes.Os 

perigos são reais, mas também é o MEU amor e presença.Você não terá que              

sentir o terror da noite ou as pragas por dia, porque eu vou te esconder sob                

as minhas asas ... se você voltar para mim de todo o seu coração,              

buscando-me diligentemente, e invocando o meu nome no momento da sua           

necessidade. 

Se você humilhem-se, orem e se afastem de seus pecados perversos, Eu            

virei e restaurarei o que foi tirado de sua vida, e lhe darei o poder de                

continuar a servir 

Meus julgamentos cairão. Meus julgamentos irão voltar muitos para mim.          

limpar a face da terra de toda a sua podre pecado, contaminando todos             

serão lavados. 

Faça o que você pode trazer muitos de volta para mim na GRANDE             

COLHEITA que está chegando. Ore para que as sementes da salvação           

apareçam nas almas das pessoas e criem raízes em seus espíritos. " 

A próxima parte da mensagem é dirigida àqueles que não conhecem o            

SENHOR JESUS, e estará no meu próximo post no blog. 

ESCRITURA : 
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“Se o meu povo, chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a               

minha face, e se converter dos seus caminhos iníquos, então eu o ouvirei do              

céu, e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra”. 2 Crônicas 7:14 

Então lhes disse: A colheita é de fato grande, mas os trabalhadores são             

poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a            

sua seara. Lucas 10: 2 

"Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te refugiarás; a 

 sua verdade será o teu escudo e broquel." Salmos 91: 4 
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