
Mudanças chegando ao seu mundo

Cryptic1

Em 13.1.21, recebi esta mensagem. Então, hoje 15.1.21 acordei com o nome 'Pelosi' que já estava contido 

na mensagem dada, mas que reafirma o que eu havia recebido antes. O mundo está atento para ver o que 

acontecerá na arena política americana na próxima semana, à medida que se aproxima a data de posse de 

20 de janeiro de 2021. A mudança está, sem dúvida, chegando ao mundo, mas ainda mais para a nação da 

América. A mensagem segue.

Filha, chegou a hora de falar das mudanças que ocorrerão em seu mundo. O palco está sendo montado 

conforme o drama se desenrola, uma nova narrativa, por assim dizer. Pelosi, sua líder no Congresso, será 

deixada de lado, assim como muitos de seus comparsas e coortes. O mal terá o seu dia, mas também a Minha 

mão da justiça se moverá sobre a capital de sua nação. Não estou tão distante do homem que não consiga ver 

as más intenções de seu coração. Sou o que sou.

Em breve você verá a insurreição, o surgimento de subterfúgios políticos, motins, saques, anarquia, caos - 

tudo o que foi predestinado e predeterminado pelo inimigo, o maligno cujo objetivo é frustrar as ambições e 

a vontade do povo. Permanece em mim, permanece em mim diz o Senhor. Minha vontade seja feita nesta 

terra - Minha criação. Muitos se esqueceram de quem eu sou, mas chegará um tempo em que todos 

saberão de mim. Até os réprobos que desejam o mal em seus corações me conhecem, mas respondem a 

seu pai, o diabo.

O mal se tornará mais pronunciado nos dias que virão. A capital de sua nação cairá em desgraça, pois removi 

Minha mão de proteção de seu país, a América. Exceto pelos poucos que Me prestam homenagem, sua 

nação estaria totalmente indefesa. Eu sou sua armadura forte, eu sou seu escudo de proteção. Procure-me 

nos dias que virão, quando seu país se revoltar - os chamados maus atores causando estragos e caos sobre 

as massas. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas para Mim, seu Salvador, seu Senhor. Sou o 

que sou. À medida que seu mundo desmorona e cai no esquecimento - quando seus governos falham, suas 

igrejas falham, sua situação econômica cai devido à luta interna e caos - eu estarei com vocês. Busque-me 

agora na Minha Palavra, passe um tempo Comigo no lugar secreto do Altíssimo. Estarei com vocês sempre 

crianças até o fim. Acredite em mim, coloque toda a sua fé e esperança somente em Mim. Enquanto o seu 

mundo desmorona, olhe para Mim como o firme alicerce, a rocha, a âncora na tempestade. Sou o que sou. 

Venham, crianças, um pouco mais de tempo, enquanto o seu mundo muda. Eu nunca mudo. Eu sou o mesmo 

sempre. Eu sou. Eu era desde tempos imemoriais. Procurar

Eu! Olhe para Mim em todas as coisas! Tenha fé em Jesus Cristo que era e é e que há de vir. Vou agora, 

filhos, preparar um lugar para os Meus.

Amém Amém É Assim



Que seja feito de acordo com a Vontade daquele que está assentado no trono

Eu venho em breve sobre as nuvens de glória

Amém e amém

Maranatha eu venho


