
A queda poderosa!

McKana, 12 de janeiro de 2021

2 Coríntios 13: 1 (KJV)

Esta é a terceira vez que vou até você. Pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra será confirmada.

- - - - - - - - - - - ///////// ------------

Estou lhe contando o que já sabemos. Tome isso como uma confirmação. A visão é rápida e clara, mas suporta todo o peso, é a 

queda de uma Nação, a queda de uma Grande Nação.

A estátua da liberdade caída!

(Visão de 11 de janeiro de 2021 ~ 5h30.)

Eu não estava dormindo nem totalmente acordado. À distância, a alguns quilômetros de distância, vejo a estátua da Liberdade à beira de 

uma massa de terra em ruínas, de pé, clara e alta. Do meu ponto de vista, a estátua está voltada para o noroeste, em sua cor 

verdadeira. Eu estava olhando para cima, para a terra em ruínas e em queda. A terra está se quebrando e a Estátua da Liberdade da 

borda cai profundamente. Eu vejo isso caindo quase no meio, junto com o chão quebrando e a fumaça da poeira. Eu estava esperando 

no chão, mas a visão terminou enquanto estava caindo fundo.

Depois dessa visão, eu vi outra coisa, não me lembro o que é algo como agitação, agitação civil e caos, sem detalhes.

Não me lembro de ter visto a estátua da Liberdade antes, em uma visão ou sonho. É a primeira vez que vejo a estátua e sua 

queda. Mesmo com a visão do tsunami da maré alta engolfando os prédios altos, não vi a estátua.

Alguns viram a estátua da liberdade ser engolida em um tsunami, os mesmos foram atingidos por uma espada, alguns viram desmoronar, etc., 

esta é uma queda poderosa. Tudo isso significando as calamidades, a guerra, a fome, a pestilência e tudo o que fomos avisados. Este é o fim, a 

queda de uma nação poderosa, o julgamento do Deus Todo-poderoso.

Arrependa-se, ore incessantemente e esteja pronto, espiritual e materialmente.


