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Apenas um grão de areia

Referência Bíblica: ISIAH Capítulo 46 Versículos 8 - 12

Você está cansado de ouvir “Doom & Gloom”? América, América, as 

nuvens de tempestade estão se formando! Ouça agora, você apenas 

provou o aperitivo!

O curso principal ainda está por vir: Destruição do céu, Inundação em ambas as costas, Incêndios 

contínuos que não serão contidos, Terremotos nunca antes vistos pela humanidade. E, seu Just Desserts: 

Invasion by the Red Dragon & Brown Bear. Esta refeição com muitos pratos será um horror como nenhum 

outro, mas os meus estarão em paz, passará como um sonho!

Os motins e a anarquia apenas aguçaram o apetite daqueles que querem sua destruição. Eles viram como é 

fácil se safar com seu "Derby de Demolição de Cidade". Com sua estratégia de redução e cobertura 

distorcida da mídia. Quanto mais perto você chegar da sua eleição, mais a panela vai ferver! Uma panela de 

pressão de raiva, frustração e ódio! Seus mestres de marionetes estão orquestrando tudo nos bastidores, 

usando como peões todos os envolvidos na ação, incluindo a polícia, forças de emergência, militares, 

socorristas, profissionais de saúde, igrejas, mídia, tribunais, instituições e sistema judicial.

A podridão está se espalhando por sua terra como um incêndio florestal impulsionado por ventos de força titânica. Em breve, 

ele se espalhará para fora das cidades, para o interior. Este é o próximo passo no avanço da Guerra Civil.

Ore pelos mais vulneráveis: os sem-teto, os idosos, as viúvas, os solitários, os doentes, as crianças, 

os deficientes. E, aqueles em prisões e lares de idosos (pois eles serão vacinados e chipados sem 

seu consentimento). Todos eles sofrerão mais sob o jugo das maquinações dos malignos, destinadas 

a derrubar seu país. Os homens e mulheres implacáveis   de ambos os lados do seu corredor político.

ISAIH Capítulo 46 Versículos 8 - 12

8. “Lembrem-se disso e envergonhem-se; voltem, transgressores, ao coração.

9. Lembre-se da era anterior, pois Eu Sou Deus, e não há outro Deus, nem há igual 

para mim:



10. Que mostram desde o início os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas, dizendo: 

Meu conselho permanecerá, e toda a Minha Vontade será feita:

11. Quem invocou um pássaro do oriente e de uma terra distante o homem de minha própria 

vontade, e eu falei, e o farei acontecer: Eu criei e o farei. Ouvi-me, endurecidos de coração, que 

estais longe da justiça.

12. (parcial) Eu trouxe a minha justiça para perto, não deve estar longe: e minha salvação não deve 

demorar ... ”

EU SOU prepararei uma Mesa de Abundância (As Bodas do Cordeiro), para Meus Próprios, e você 

será preenchido em uma terra de Leite e Mel, no Novo De Paz; para aqueles que vivem durante a 

Grande Tribulação. O Cordeiro se deitará com o Leão e todos viverão em harmonia, sob a sombra 

das Asas do Sol da Justiça, Jesus Cristo.

Não temam este período de contenda, Meus Filhos, é a dor do parto da Era de Paz que se 

aproxima. A terra deve ser limpa de todo o mal, ódio, guerra, sangue, injustiça de todas as gerações 

de Adão e Eva até os dias de hoje.

O rei cobra está agora em um perioxym de Fúria e Ação. Mas lembre-se de que ele está na verdade preso a uma 

corrente, cujo comprimento Meu Pai controla. Ele não pode presumir mais longe do que é permitido. Confie em 

Deus, independentemente do que você veja, pense ou ouça! Quando você vive e age com fé, ele fica bloqueado, 

impotente.

A Vitória já foi Vencida! Não tema! Nunca mais! E lembre-se disso, o medo alimenta o maligno e seus 

asseclas, eles são carregados pelo seu medo. Isso os capacita. Vista a armadura completa de Deus! 

Sempre! Orar! Dia noite! Cubra-se com o sangue de Jesus: sua casa, filhos, animais de estimação, carro, 

terra, corpos, dinheiro / contas, transações financeiras, tecnologia, comunicações, o solo abaixo, o ar 

acima, a estrada na frente, seus pensamentos, gestos, ações, olhares, palavras.

E todo esse período da grande tribulação passará como um sonho! Seu Deus Criador ama 

você e espera de braços abertos sua entrada na era de paz ou eternidade! Selah!


