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Destruição paira no horizonte 

3 de setembro de 2019, 20:21 

 

Filha, fala ao meu povo da destruição e devastação que está cindo            

para a Terra. Poucos estão preparados para o que está por vir, como na              

devastação que aconteceu na parte oriental dos Estados Unidos da América.           

(Eu senti como se o Senhor estivesse falando sobre os efeitos do furacão             

Dorian). Foram feitas advertências, pois não faço nada a menos que eu            

alerta meus profetas primeiro. 

Muitas vidas seriam perdidas neste desastre, muitas vidas        

desperdiçadas desnecessariamente. Se Meu povo elevasse seus corações e         

vozes em oração, grande parte da destruição poderia ser mitigada por           

Minhas mãos. 

Só eu decido quem vive e quem morre. Mas ouço quando Meus filhos             

clamam por mim em oração e súplica, de joelhos na quietude da hora.             

(Perguntei ao Senhor o que isso significava) Significa quando meus filhos           

estão passando tempo de oração comigo. Aprecio a hora em que meus filhos             

me procuram. Espero que eles se aproximem de mim com seus pedidos da             

mesma maneira que um pai espera uma criança correndo em seus braços. 

Meus filhos, enquanto os Julgamentos não puderem ser retrocedidos,         

em Minha misericórdia atenderei aos seus pedidos de oração. Meus filhos,           

não subestimem o poder que as orações dos santos têm de interceder na             

situação. Eu valorizo muito as orações sinceras de Meus filhos e esperei que             

muitos deles se ajoelhassem, se prostrassem diante de Mim com seus           

pedidos. Pois não é meu desejo que alguém pereça, mas o cálice da minha              

ira esta derramado e o sangue na Terra clama por justiça. 
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Os santos têm autoridade para se opor aos julgamentos vindouros,          

para interceder em oração, para abaixar levemente a minha mão, para que            

a destruição não seja totalmente severa. 

Eu retive Minha ira sobre a Terra, mas não posso mais me conter, pois              

a justiça deve ser realizada agora. Amo o meu povo, mas devo mostrar-lhes             

que o mundo não pode continuar com seus 'caminhos perversos. O fedor do             

pecado alcançou os céus mais altos e não posso mais fechar os olhos para              

essa infestação podre e maligna que tomou conta da Terra. 

Como foi nos dias de Noé, assim será na Terra no fim dos tempos.              

Havia muito mal naqueles dias, abominação após abominação. Se eu não           

tivesse destruído todos os habitantes da terra, exceto Noé e os seus, muitos             

de Meus filhos não estariam aqui hoje. 

O mal tomou conta deste planeta de tal ponto que me entristece por             

levantar minha mão contra ele. Mas também é Minha Vontade que muitos se             

voltam para Mim durante aqueles dias sombrios, antes que a destruição           

chegue. 

Criança, diga ao meu povo. Diga a eles que os tempos difíceis estão             

chegando! Em um dia, todos os confortos modernos do seu mundo terão            

desaparecido e o desespero se instalará. O mundo nunca testemunhou o tipo            

de destruição que vai deparar. Eu levanto Meus Santos para liderar essas            

almas perdidas para o Meu Reino de Luz, pois muitos virão a Me aceitar              

assim como também Meu Filho Yeshua nesse tempo. 

Diga ao meu povo, criança. Diga tudo o que puder sobre Mim e o              

quanto Eu os amo, não importando o que eles passaram pelo graça de Meu              

Nome!  

Muita destruição, muita devastação vem! LEVANTA-SE, Ó SANTOS DE         

DEUS! Filha, profetiza aos ossos secos, como fez meu servo Ezequiel, para            

ACORDAR! Eu chamo minha Noiva sonolenta para ACORDAR e tomar sua           

posição na batalha, pois as linhas estão traçadas e a hora está próxima! 

ACORDA OH IGREJA SONOLENTA, pois há muito trabalho a ser feito!           

Peço aos Meus escolhidos que se levantem e saiam com pura fé, pois agora              

é a hora da qual os santos da antiguidade estão falando! 

Estarei sempre com você até o fim dos tempos 

EU SOU QUE SOU ESTÁ FALANDO 

Diga a eles que estou voltando muito, muito em breve! Esteja pronto,            

igreja! 

Seu Salvador e Senhor Ressuscitado 

Yeshua HaMashiach 

(Mensagem recebida em 9.2.19) 

Referências das Escrituras: 
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1 Crônicas 5:20 “E eles foram ajudados contra eles, e os agaritas foram             

entregues em suas mãos e em todos os que estavam com eles, porque             

clamaram a eles. Deus na batalha, e ele foi suplicado a eles; porque eles              

confiam nele." 
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