
Fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2019/08/destruction-cometh.html 

 

 

DESTRUIÇÃO CHEGANDO !!! 

- 28 de agosto de 2019 

Jeremias 4: 20-22 

20 Clama-se a destruição após a destruição; porque toda a terra está            

estragada: de repente minhas tendas estão estragadas e minhas cortinas          

em um momento.  

21 Quanto tempo verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta?  

22 Porque o meu povo é tolo, não me conhece; são filhos escoceses e não               

têm entendimento: são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não              

têm conhecimento. 

 

Transcrição: 

Meu filho, diga aos meus filhos que a destruição vem, e o nome dela é               

Gabrielle. Eu lhe digo agora: Cuidado com as tempestades do outono, pois            

serão ferozes, mas nenhuma tão feroz quanto Gabrielle! Muitos vão perder           

tudo, mas tome nota, você terá suas vidas! 

 

Eu já disse muitas vezes que os DIAS DO JULGAMENTO ESTÃO ATÉ VOCÊ, e              

aqueles que ouvirem a Minha Voz serão levados a locais de segurança. Eu já              

disse muitas vezes para ter suas casas em ordem - tanto físicas quanto             

espirituais. Embora eu fale com você agora, muitos irão ignorar as palavras            

de aviso e continuarão como se nada estivesse acontecendo! 

 

DIGO A VOCÊ, DESTRUIÇÃO COMETH !!! 
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A estação se aproxima do Tempo do Meu Retorno para Reunir Meu            

Remanescente para a Tarefa Escolhida que lhe designei! 

 

Muitas pessoas dizem que essas palavras não podem vir de Mim, pois não             

têm amor nelas, mas eu digo: Minhas advertências a você estão por AMOR,             

para que você esteja preparado para o que está por vir! 

 

DIGO A VOCÊ, A DESTRUIÇÃO ESTÁ CHEGANDO !!!  

 

Meu filho, enquanto Meu Corpo ainda dorme e se recusa a acordar, o rei              

agora irritou o inimigo do Norte. Este urso não pode jogar, mas o rei              

arrogante pensa que pode continuar não apenas cutucando o urso, mas           

vencendo o urso com um Clube Econômico!  

 

Eu lhes digo que os Exércitos do Norte estão reunindo suas forças para um              

ATAQUE SURPRESA TOTAL nessa nação pecadora!  

 

Através do orgulho do rei, ele enganou o povo americano e a Minha Igreja a               

acreditar que você não pode fazer nada além de Vencer, Vencer, Vencer!!!            

Mas eu lhes digo que você já perdeu, e tudo o que resta é o cativeiro! 

 

A América e seus reis (atuais e anteriores) agora transformaram o mundo            

em um reflexo de si mesmo - com orgulho! Concupiscente! Arrogante! e o             

mundo está reagindo com motins, assassinatos e anarquia!! 

 

América, o que você semeia colherá!! Prepare-se para os tumultos,          

assassinatos e anarquia!!  

 

Eu lhe digo, América, ARREPENDE-SE AGORA!! Não seja como seu rei e            

diga: Não fiz nada de errado pelo qual preciso me arrepender!  

 

DEITE EM CIMA de minha misericórdia e graça e PROCURE perdão do pecado             

em suas vidas e dos pecados de uma nação corrupta! ARREPENDE-SE           

AGORA, pois em breve você NÃO poderá invocar o Meu Nome sem ser             

decapitado por dizer que Meu Nome Jesus!! 

 

Os governos estão sendo enganados na implementação das Leis de Noahide           

para controlar o povo, mas eu lhes digo que as MESMAS víboras e cobras do               

Meu tempo ainda estão tentando CONTROLAR o mundo e TODAS as pessoas            

nele! 
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Eu digo: FIQUE na Minha Palavra, APRENDA de Mim, e você NÃO será             

enganado! Eu avisei que nos últimos dias o engano seria tão forte que até os               

meus próprios eleitos poderiam ser enganados, mas você NÃO será se           

CONHECER a Minha Palavra!  

 

NÃO acredite em todos os falsos profetas que dizem que os bons tempos             

estão aqui e que a América será ótima novamente! Muitos já caíram nessa             

decepção. Muitas pessoas adoram esse rei - mesmo que ele tenha dito que é              

o escolhido, meu corpo continua a dar desculpas para ele! 

 

Eu lhe digo agora, o rei NÃO ME conhece - ele segue outro! Ele é um ator                 

fazendo um papel. Eu o escolhi para desempenhar esse papel - para            

terminar a destruição dessa nação ensopada de pecado que se RECUSA A SE             

ARREPENDER! 

 

DIGO, DESTRUIÇÃO CHEGANDO !!! 

 

Meu filho, continue alcançando os perdidos! Pregue a Palavra na estação e            

fora de estação! GRITE O MEU NOME a todos os perdidos! Diga a eles que               

Jesus salva e sigua o Verdadeiro Rei !!! 

 

Amo todos os Meus Filhos, mas muitos deixaram seu primeiro amor e estão             

seguindo os caminhos do mundo e todos os prazeres dele. ARREPENDA-SE           

AGORA! SAIA do mundo, Meus Filhos, e PROCURE-ME em oração, LEIA           

Minha Palavra diariamente, e COLOCA a armadura, porque os DIAS          

ADIANTES ESTÃO CHEIOS DE PERIGO !!!  

 

Eu te amo, mas DIGO, DESTRUIÇÃO CHEGANDO!!! DEPOIS EU VOLTAREI!!! 

Amém. 

Senhor Jesus 
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