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Em 10.4.20 recebi esta palavra

Uma assembléia de Meus santos está se reunindo. Levantai-vos, levantai-vos, ó poderosos santos do Altíssimo! 

Sua hora chegou. Empunhe sua Espada do Espírito. Minha palavra falada esmagará o inimigo, a cabeça da 

serpente.

Em 15/10/20 recebi esta mensagem.

Jônatas é meu servo por um tempo como este. Ele resistiu às muitas tempestades da vida e Minha mão 

de proteção está sobre ele.

Nestes últimos dias muitos procurarão este site 444 Prophecy News para ver qual será a próxima grande 

catástrofe.

O mundo será abalado em breve, mas Meus filhos que seguem este site não serão movidos. Eles repousam em 

Mim e permanecem sob o abrigo de Minhas asas seguras.

É hora de o mundo virar, virar, voltar para Mim e para a Minha palavra que não voltará vazia. Eu reuni Meus 

santos neste lugar por um tempo como este. Você acha que isso é por acaso ou casualidade? Não. Isso é 

obra Minha. Eu coloco aqueles que eu escolho onde eu escolho. Esta é uma assembléia de santos que se 

reuniram para honrar Minha palavra falada - para honrar os sonhos e visões que coloquei sobre eles. Nada é 

o que parece. Coloquei o desejo em seu coração (de Jonathan) de começar um local de encontro onde 

Meus filhos se reunissem. Na verdade, todos vocês que postam os sonhos, visões e palavras que lhes dei 

também fazem parte do Meu plano para salvar o mundo.

Desejo que um bilhão de almas venham a Mim, filhos. Você deve ser luz para o mundo que está sendo 

vencido pela escuridão da mentira, engano e engano. Protejam seus corações acima de tudo. Fique na 

Minha Palavra. Permaneça no lugar secreto do Todo-Poderoso onde eu o abrigarei.

Muito bem, servo bom e fiel. Sua recompensa será ótima. Venham, santos, vamos nos reunir com uma só 

mente e um só coração. A vontade de meu Pai seja feita na terra como no céu.

Amém amém

Eu falei

O Ruach HaKodesh



O santo

Sou o que sou

Yeshua aquele que salva

Amém que seja assim

Abaixo está meu e-mail para Jonathan.

Jonathan,

Não sei como você se sente sobre esta mensagem. Por favor, ore sobre isso. Tenho visto muito seu nome 

no último mês. Quando eu vi sua postagem recente 'Comentários removidos' 14/10/20, meio que 

confirmou o que eu estava vendo.

Não há como as mensagens do Espírito Santo dadas a mim se espalharem e alcançarem o tipo de público 

que alcança. Uma vez tentei fazer um site e achei difícil.

Sou grato por este site. Permitiu que eu e outros mensageiros fizéssemos o que devemos fazer, que é 

divulgar a palavra de Deus.

Obrigado por tudo que você faz
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