
Motins vão acontecer
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Esta manhã, em meu espírito, recebi as palavras 'provocação' e 'conteúdo'. Eu pesquisei a definição 

para ter uma noção melhor de para onde o Espírito Santo estava me levando.

provocação - Ação ou discurso que deixa alguém irritado ou com raiva, especialmente deliberadamente. Sob 

o título da lei, afirma ação ou discurso tidos como suscetíveis de retaliação física.

conteúdo - Na publicação, arte e comunicação, o conteúdo é a informação e as experiências que são 

direcionadas a um usuário final ou público.

Ao ler a definição, achei as palavras preocupantes. Havia algum tipo de conteúdo que estava saindo para 

as massas que as impeliria à violência física?

Pouco depois de receber esta mensagem (20/10/20)

Tumultos ocorrerão - sem precedentes - em lugares desconhecidos. Prepare-se para se levantar. Prepare-se 

para resistir ao ataque de violência, ódio, discurso de ódio, vitríolo. Prepare-se para ficar comigo. Se você 

não está comigo, você está contra mim. Muitos dos Meus filhos estão sendo manipulados, coagidos, 

enganados e enganados pelo inimigo. Fique e permaneça firme em Mim, na Minha Palavra.

Estou chegando crianças. Muitos ainda não estão prontos para Me receber. Ninguém sabe a hora ou o dia 

em que o Filho do Homem virá sobre as nuvens de glória. Em breve. Em breve. Eu voltarei.

Eu procuro o perdido. Eu procuro aqueles que clamam por mim naquela hora. EU SOU O CAMINHO. EU 

SOU A VERDADE. EU SOU A VIDA. Lembre de mim! Mantenha-me por perto. Guarde a Minha Palavra no 

fundo do seu coração. Nisso você Me encontrará. Logo o mundo estará mergulhado na escuridão. Falo do 

mal que está se infiltrando no mundo agora - o mal que permeou o coração do homem, daqueles que não Me 

conhecem. Me procure. Busque Meu rosto e estarei com você sempre. Persevere as crianças, pois o que está 

por vir está além da compreensão humana. É horrível por natureza. Exceto pelos eleitos, os dias não seriam 

abreviados. A humanidade não pode suportar muito e no final dos tempos - o tempo em que você está - você 

experimentará catástrofes, calamidades, tumultos, insurreições, incivilidade, totalitarismo, a derrubada total de 

seu governo. Esteja igreja pronta! Esteja pronto para se levantar naquele dia.

Seu senhor e salvador



Yeshua HaMashiach


