
Um grande engano está vindo sobre a terra!

Cryptic1

Em 01.03.21 eu ouvi em meu espírito ' Covid19'. Então recebi esta mensagem.

À medida que o Covid-19 se espalha e sofre mutações, também haverá medo dessa disseminação. Será galopante na terra e trará contenda e discórdia 

aonde quer que vá. Meu povo não deve participar desta agenda movida pelo medo. Eles devem confiar exclusivamente em Mim e nas Minhas instruções 

e nas instruções de Meu Ruach HaKodesh. O medo não vem do Meu Reino, mas sim do mundo e de todos os que dele participam. Venham, crianças, 

venham me seguir! Eu vou levar você a toda a verdade.

Mesmo agora, as maquinações dos homens maus estão sendo armadas como uma armadilha para prender aqueles que não Me conhecem 

e quem Eu Sou. Eu sou o caminho e a verdade. Venham a Mim e os farei pescadores de homens. Isso é uma abominação, uma afronta ao 

Altíssimo - testemunhar a derrubada sistemática de nação sobre nação em escala global. Este é o fim do jogo - controle totalitário total das 

massas. Mas Meu povo se levantará, Meu remanescente sairá e será uma luz para um mundo coberto de trevas e engano.

CUIDADO - UM GRANDE ENGANO ESTÁ ACONTECENDO À TERRA - tendo a ver com os avistamentos 

extraterrestres e as chamadas revelações de seu governo. Tolos! Eles sempre souberam do que falam. Meus entes 

decaídos estão por trás dessa zombaria e engano e logo irão desencadear seu grande plano para dominar o mundo, 

proclamando-se ao mundo como embaixadores da luz. NÃO SEJA ENGANADO! EU SOU criou apenas o bem, mas 

Suas obras se tornaram uma zombaria e uma monstruosidade. Vire, vire, afaste-se de tudo que não é de Mim! Logo o 

pai lutará contra o filho e a mãe contra a filha. NÃO SEJA ENGANADO! Ele está chegando - o mal terá o seu dia, mas 

Eu levantarei um estandarte, um exército de crentes que brilhará como as estrelas e fará a Minha vontade na terra. Meu 

Reino venha!

Amém amém

Eu falei é assim

O Ruach HaKodesh

O GRANDE EU SOU

Seu Senhor e Rei Yeshua Aquele que Salva

O que segue destaca a palavra que recebi sobre a 'Grande Decepção' enquanto o governo dos Estados Unidos está se movendo rapidamente para a 

divulgação de OVNIs.

Em um artigo intitulado 'Projeto de lei do Coronavirus começou contagem regressiva de 180 dias para revelações de OVNIs' (Steven Greenstreet, Steven 

Nelson - New York Post 12.29.20), o presidente Trump assinou um 'alívio COVID-19 de $ 2,3 trilhões e



projeto de lei de financiamento do governo (que) iniciou uma contagem regressiva de 180 dias para o Pentágono e agências de espionagem dizerem o que 

sabem sobre OVNIs. A seguir está um trecho.

“A disposição recebeu muito pouca atenção, em parte porque não estava incluída no texto da legislação de 5.593 páginas, mas como 

um“ comentário do comitê ”anexado à lei anual de autorização de inteligência, que foi incluída no projeto de lei enorme.

O Comitê de Inteligência do Senado, presidido pelo senador Marco Rubio (R-Fla.), Disse no comentário que “dirige o [diretor de 

inteligência nacional], em consulta com o Secretário de Defesa e os chefes de tais outras agências ... para submeter um relatório dentro 

de 180 dias a partir da data de promulgação da lei, para os comitês de inteligência e das forças armadas do Congresso sobre 

fenômenos aéreos não identificados.

O relatório deve abordar “objetos aerotransportados observados que não foram identificados” e deve incluir uma “análise detalhada de 

dados de fenômenos não identificados coletados por: a. inteligência geoespacial; b. inteligência de sinais; c. inteligência humana; e d. 

medição e inteligência de sinais ”, disse o comitê.

O relatório também deve conter "[a] análise detalhada de dados do FBI, que foi derivada de investigações de intrusões de dados de fenômenos 

aéreos não identificados em espaço aéreo restrito dos Estados Unidos ... e uma avaliação para saber se esta atividade de fenômenos aéreos 

não identificados pode ser atribuída a um ou mais adversários estrangeiros. ”

O ex-Pentágono e funcionários legislativos confirmaram na terça-feira à publicação The Debrief que o pacote dá início às 

revelações de OVNIs.

O impulso por mais informações segue a publicação do Pentágono em abril de três vídeos da Marinha mostrando objetos não identificados.

A 'Grande Decepção' está em andamento. Aproximadamente seis meses a partir de agora, saberemos mais sobre OVNIs do que nunca. 

Isso também abrirá o caminho para que os caídos (anjos) comecem seu plano de domínio e controle sobre a humanidade. Fomos avisados. 

Não sejais enganados! Fique perto da palavra de Deus, que é a luz da verdade que dissipará as trevas. Esforce-se para ouvir a voz do 

Espírito Santo que também irá guiá-lo em toda a verdade. Prepare-se, prepare-se, prepare-se para o que vier!


