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Foi isso que o Senhor me disse ontem, 2 de setembro. 

 

As terras costeiras serão muito devastadas neste furacão vindo para a           

América. Tive grande misericórdia no meio de um grande julgamento sobre           

o povo das Bahamas. Você ouvirá histórias milagrosas de sobrevivência. Eu           

amo essas pessoas. Toda a atenção da mídia está sempre no que vai             

acontecer na América. E essas pessoas são esquecidas. Mas Eu não os            

esqueço. Aqueles que clamarem a Mim, salvarei ao máximo.  

Quando Eu chegar às regiões costeiras da América, não voltarei com           

misericórdia, mas voltarei com raiva. Serei contra a arrogância e o orgulho            

dessa grande nação que em breve não mais existirá. Pois meus julgamentos            

estão aqui. A misericórdia estará sobre aqueles que clamam a Mim e            

somente estes permitirei viver. Pois a minha fúria é desencadeada.  

Eu avisei aqueles que Me conhecem a deixar as terras costeiras. Se            

não derem ouvidos à minha voz, sofrerão as consequências. Pois muitos           

serão varridos neste momento. Não houve nada parecido com isso.  

Muitas palavras enganadoras foram ditas na mídia durante a         

abordagem deste furacão. A verdade caiu nas ruas. Mas eu vim com toda a              

Minha fúria e isso não pode ser escondido do mundo. Será visto. Estou aqui              

para julgamento. 

Você deve confiar em Mim neste momento e em todos os momentos.            

Mas agora, é imperativo. Pois você conhece minha voz. Apesar de toda a sua              

dúvida e medo, você Me conhece. Estou com você. Falo com você e você me               

escuta e ouve bem. Estou trazendo grande destruição para a América. Ela é             

Babilônia. Começou. Os julgamentos aumentam. Assim como eu te disse.          

Todo tipo de fogo, água e vento Eu levarei contra eles. E finalmente,             
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sacudirei em grandes terremotos. E, no meio de tudo isso, Eu permitirei que             

ela seja invadida, bombardeada, destruída por dentro pelos ímpios que          

dividem os despojos. Donald Trump está cheio de orgulho e maldade. Ele            

agora está tingido de loucura. Esta é a loucura que vem a todos aqueles que               

resistem a Mim. Como ele resistiu a Mim. Ele trabalha com o anticristo             

maligno, a quem você conhece. Ele abre o caminho. Ele pensa em seu             

grande orgulho que ele tem o reinado e se liderará. No entanto, ele está              

sendo usado. 
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