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Eu estava no trabalho e ouvi no espírito ' está vindo '.

Eu estava olhando as postagens recentes do site 444ProphecyNews e podia sentir um medo crescente 

com o que estava por vir, especialmente no mês de novembro. A mensagem segue.

Esteja pronto para isso. Prepare-se para a colisão. Ele está chegando. Dos céus. Procure que sua 

redenção se aproxima. As imagens e sons desse objeto que se aproxima causarão medo nos 

corações de muitos. Muitos cairão de medo opressor, pois a Terra não testemunhou este tipo de 

destruição e devastação em uma escala tão massiva como será.

Protejam seus corações para o que está por vir. Fique na Minha Palavra e mergulhe nela. Isso 

ajudará a prepará-lo para o que está por vir. Falo de um asteróide, uma criação cósmica interestelar 

de construção poderosa, projetada para uma época como esta. Ele engolfará a terra e será 

empurrado com tanta força que danificará cidades - invadindo a crosta terrestre com tanta força que 

a lava jorrará, terremotos se quebrarão sob a pressão e o magma entrará em erupção. A força deste 

megaton ( uma força explosiva equivalente a um milhão de toneladas de TNT) irá destruir cidades, 

oceanos, edifícios, estruturas e demolir uma área de amplo raio onde quer que caia. As 

conseqüências serão terríveis, pois as pessoas lutarão para um lugar seguro, mas não haverá 

nenhuma. O único porto seguro será encontrado em Mim, filhos.

As massas de terra irão se separar, os oceanos irão subir, os mares irão inchar e sob as grandes águas 

um tsunami irá surgir, agitando-se, fervendo e então explodindo em uma onda enorme que varrerá o 

interior por quilômetros, derrubando árvores, carros, edifícios, qualquer coisa que não é fundado em 

mim.

Eu lhes digo que naquele dia haverá muito choro e ranger de dentes, pois muitos serão conduzidos ao 

fosso de fogo, onde passarão o resto da eternidade por não Me escolherem. É chegada a hora, filhos, 

em que muitas vidas serão perdidas e muitos ainda se recusam a se arrepender e a Me voltar com seu 

primeiro amor. SOU O QUE SOU. EU SOU QUEM EU SOU. EU FUI E SOU.

Destruição, destruição, destruição em uma escala nunca vista antes e nunca será novamente. Este 

é apenas o começo da destruição generalizada da Terra em seu âmago. De cima, ondas de energia 

penetram profundamente na superfície da terra criando fissuras que



vai dividir a terra em duas. O transporte por veículo será difícil, pois as estradas aumentarão em 

alguns lugares e diminuirão em outros. Eu disse aos Meus filhos o que está por vir. Fique perto de 

Mim, fique na Minha Palavra, onde você vai encontrar meus filhos.

Chegará o dia em que muitos desejarão ter sido pegos pelo vírus - mas, em vez disso, terão que 

sobreviver às ondas de calor, aos extremos do clima, à geada, ao granizo, às tempestades violentas, 

às terras inundadas, trovões e relâmpagos caindo dos céus quando Meu braço poderoso é liberado 

para fazer vingança sobre a terra.

A HUMANIDADE HÁ MUITO ESQUECEU QUEM EU SOU E É HORA DE LEMBRAR QUE ESTOU AQUI. 

EU VER TUDO, EU SEI TUDO E VOU EXATO A MINHA VINGANÇA SOBRE ESTE MUNDO CAÍDO. 

Exceto pelo Meu povo, o mundo sofreria destruição total. Mas existe um remanescente, existe um 

povo escolhido que chamo de Meu que Me adoram de longe e um dia eles reinarão Comigo no Meu 

Reino.

EU SOU QUEM SOU. EU FUI.

A hora da destruição está sobre a terra. Seus anos estão contados.

Muitos desejarão ter se arrependido diante de Mim enquanto havia tempo, mas o tempo não existe 

mais. É com mão pesada e coração pesado que permito que Meu Destruidor desestabilize seu planeta. 

Esta é a minha arma desde o início dos tempos. Eu o escondi por um tempo e uma estação e agora 

estou pronto para liberá-lo em seu mundo.

Arrepender-se! Eu digo que se arrependam - pois suas vidas serão exigidas de vocês naquele dia e 

muitos não estão prontos para voltar para casa para Mim. Em vez disso, eles irão para seu pai, o 

maligno, e ele os terá por toda a eternidade. Venham, crianças, venham perto! Voltarei em breve 

sobre as nuvens, mas vocês devem permanecer firmes no fundamento que sou a rocha eterna! Só 

eu posso salvá-lo da destruição, devastação e calamidade que se abaterá sobre você - 

especialmente a América, que sofrerá o peso da destruição por seus pecados. Ela bancou a meretriz 

e ostentou sua riqueza, sua superioridade, seu absoluto desprezo por Mim, seu Criador. O mundo 

vai assistir enquanto ela cai em desgraça e em um dia, em uma hora ela não existirá mais.

Venho em breve crianças sobre as nuvens da glória

Amém amém amém

Que assim seja

Seu Salvador Senhor e Rei



Yeshua HaMashiach

SOU O QUE SOU

A seguir está um trecho de 'Será realizado um ataque de asteróide com bandeira falsa para atrasar as 

eleições presidenciais de 2020?' pelo Dr. Michael Salla 8.31.20 publicado em Deep State, Featured, US 

Politics que explica quanta força (megatons) um asteróide carrega.

“… Um asteróide de tamanho semelhante ao previsto no início de novembro de 2016, seria atingido com uma força 

destrutiva que varia de 100 a 800 megatons.

É importante notar que o maior teste de bomba de hidrogênio da história, o Tsar Bomba de 1961, tinha uma força 

destrutiva de 50 megatons. Claramente, se um asteróide atingisse os Estados Unidos continentais ou perto da costa do 

Pacífico com qualquer coisa perto de uma produção destrutiva de 800 megatoneladas, uma região inteira seria 

devastada com um número extremamente alto de mortes. ”

Em 02/10/20 eu ouvi o Espírito Santo diz ' coloque para fora! coloque para fora! ( significando esta mensagem) 

Abaixo está mais do Espírito Santo.

Eu falo para minha igreja. Esteja pronto! Braçadeira! Braçadeira! Prepare-se para a colisão! Está vindo em 

termos inequívocos! Esteja pronto para Me receber! Equipe suas estações! O Destruidor se aproxima para 

fazer a obra dAquele que está assentado no trono. O Dia do Senhor está próximo - mais perto do que você 

imagina! Esteja pronto a todo custo para Me encontrar! Não espere mais um minuto ou hora. Ninguém 

sabe quando chegará a hora da destruição, mas eu digo que será em breve e será rápido! Levantem-se 

ovelhas! Levante-se de seu sono sonolento! Uma colheita de almas está pronta para ser arrancada da terra 

e exijo todas as mãos no convés! Muitos são escolhidos, mas poucos são chamados! Siga-me até os 

confins da terra! Uma coroa espera por aqueles que perseveram até o fim!

Estou chegando crianças!

Esteja pronto para Me receber! Seu 

Salvador e Senhor

Yeshua

Aquele que salva

Lucas 21: 26-28 26 o coração dos homens desfalece de medo e expectativa das coisas que estão por vir 

sobre a terra, pois os poderes dos céus serão abalados. 27 Então eles verão o Filho do Homem vindo em 

uma nuvem com poder e grande glória. 28 Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para 

cima e erga a cabeça, porque sua redenção se aproxima. ”



Rev 8: 8 Então o segundo anjo soou: E algo como uma grande montanha em chamas foi lançada ao mar, 

e um terço do mar tornou-se em sangue.

Jeremias 4: 7 7 O leão saiu de seu matagal, e o destruidor de nações está a caminho. Ele saiu de seu 

lugar para tornar sua terra desolada. Suas cidades serão destruídas, sem habitantes.


