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Eu sou o Senhor seu Deus. Eu invoco você neste dia para ir ao mundo coberto de trevas - e acender este 

mundo com Minha presença e glória. Como será isso, você pergunta? Através da Minha Palavra falada com 

fé - que cumprirá o que foi enviado. Vá por todo o mundo e pregue Meu santo Evangelho, Minha Palavra que 

é viva e dá vida aos desesperados e desesperados. É vida para um mundo revestido de trevas. Desde 

tempos imemoriais, esperei por uma época como esta. Vão filhos para o mundo. Eu coloquei cada um de 

vocês de acordo com suas habilidades e dons que vêm do alto. EU SOU O CAMINHO. EU SOU TODA A 

VERDADE. EU SOU A LUZ DO MUNDO QUE ELIMINA A ESCURIDÃO, A ENGANAÇÃO, O MAL QUE ESTÁ 

DESAPARECIDO SOBRE ESTA TERRA. Venham, filhos, aproximem-se de Mim, onde estarei seu porto 

seguro, sua âncora segura nas tempestades violentas.

A tempestade está forte enquanto eu falo. Seus círculos políticos estão pesando sobre o destino e o destino 

da mulher na fila para o Supremo Tribunal de Justiça de seu país. Não considere a nomeação dela 

levianamente, pois eu a posicionei em seus tribunais por um período como este. Ela será formidável, tenaz e 

lutará pela causa da justiça. Ela é Minha e Minha igreja não deve desistir, mas deve permanecer firme em 

oração a Mim - e para resistir aos ataques, o vitríolo que virá do maligno e seus companheiros. Seu destino 

consiste em voltar-se para Mim, arrependendo-se de todas as abominações que se espalharam por sua terra.

América você é julgado e achado em falta. Em breve será sua destruição, sua queda em desgraça. O mundo 

observará enquanto você despenca das alturas mais altas para a escória da humanidade. Que assim seja. 

Eu falei. Esperei e não ouvi seu arrependimento. Me ouça agora. Tudo o que os profetas de muito tempo 

atrás e de hoje falaram e profetizaram acontecerá em breve. É com tristeza que testemunhei a destruição e 

queda desta outrora grande nação cristã. Mas não mais. Meu coração está voltado contra ti e eu te afrontarei 

até o fim dos dias para sempre. Procure meu rosto, preste atenção às minhas palavras. Voltarei em breve à 

terra. O que vou encontrar quando voltar? Prepare-se, prepare-se para o retorno do Filho do Homem à terra 

de onde Ele veio.

Venho em breve filhos sobre as nuvens da glória Seu Salvador 

e Senhor

Yeshua o Cristo

Quem era e está por vir



Prepare-se para me receber em breve. 

Amen. Amen.

Referência da Escritura:

2 Crônicas 19: 5-7 5 Então ele colocou juízes na terra em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por 

cidade, 6 e disse aos juízes: “Vede o que estais fazendo, pois não julgais pelo homem, mas pela L ORD, quem 

está com você no julgamento. 7 Agora, portanto, deixe o medo do L ORD esteja com você; tome cuidado e 

faça, pois não há iniqüidade com o L ORD nosso Deus, sem parcialidade, nem aceitando subornos. ”
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