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

Aqui estão duas palavras proféticas de duas fontes dadas em dois tempos distantes, um antigo, todos nós vimos repetidamente e um 

recente. O que o Senhor me mostrou em uma das postagens que apresentei aqui são pessoas caindo mortas bem diante dos meus 

olhos. Desenvolvi uma bolha / furúnculo no pescoço do lado direito que é muito irritante. Eu belisquei e joguei no chão. Parece que é a 

mesma doença.

Nós lemos muito sobre as próximas pandemias de diferentes fontes e essas duas palavras proféticas nos darão uma visão melhor 

do que os próximos dias estão reservando.

2 Coríntios 13: 1 (KJV)

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

A doença começou com bolhas brancas, algumas do tamanho de uma moeda, aparecendo nas mãos, braços e rosto das 

vítimas. As bolhas desenvolveram-se rapidamente em feridas inchadas e brancas. Aqueles com a doença tropeçariam e 

cairiam mortos. Muitos morreram em pouco tempo, talvez 24 horas.

tinha sangue saindo de seu nariz, boca, olhos e ouvidos. Essas pessoas morreram ainda mais rápido desta doença do que 

aqueles que tiveram a primeira doença . Essas doenças se espalharam por todo o

As mesmas feridas e os mesmos tipos de doenças e enfermidades que assolavam os Estados Unidos também haviam sido desencadeadas 

em Israel.

Também vi outras pessoas com um vírus semelhante à gripe que se espalhou mais rapidamente do que a primeira doença. As vítimas

Estados Unidos com centenas de milhares de infectados.

http://woodyoubelieveit.blogspot.com/2009/02/sarah-menet-prophecy-teotwakibad-juju.html

Esteja preparado | A próxima pandemia!

(Profeta Sadhu Sundar Selvaraj 7 de abril de 2020) Pontos de 

tempo 11: 50-24: 00

Outro pior que o vírus corona está por vir. Quando isso acontecer, fará uma coroa como a de uma criança brincar. Quando esse grande 

vento vier, vai picar as pessoas como um ferrão de vespa. Quando uma vespa pica uma pessoa, a pessoa sente calor como fogo, e inchaço 

como furúnculos aparecem em seus corpos. Da mesma forma, quando este vento pica uma pessoa, essa pessoa vai sinto fogo sobre 

eles , e a temperatura subirá acima de 100 graus de ferhanita, acima de 38 graus centígrados. o sentimento será

como fogo queimando por todo o corpo e febre vai disparar em seus corpos mais de 100 graus e

Furúnculos irão se desenvolver em todo o rosto e corpo, especialmente na área do peito . Estes são os físicos

sintomas quando isso vírus fede . Médicos e cientistas ficarão perplexos e perplexos por não conseguirem descobrir nenhum medicamento 

ou vacina para isso. --------.no momento em que eles afirmam que descobriram algo para a corona, este vespão vai doer. Desta vez, 

médicos e cientistas não serão capazes de descobrir

- - - - - - - - -. A praga que virá a seguir será semelhante ao vírus corona, um pouco semelhante a este, mas há algo diferente . Haverá 

muitas picadas na cepa do vírus ( muitos picos. ) ------. Este novo vírus é como um dardo, pica a pele e é lucrativo. Não é apenas 

um vírus que vai picar sua pele, como uma picada de vespa, mas vai picar por todo o corpo. Eu agora direi a você o que o espírito 

santo revela para mim agora. Quando a vespa pica você, seu ferrão gruda na pele. Isso libera o veneno. Da mesma forma, quando 

este vírus entra no corpo de uma pessoa, especialmente fluindo na corrente sanguínea , as picadas (espinhos) em toda a cepa do 

vírus começa a picada nos vasos sanguíneos e o veneno é liberado na corrente sanguínea. Isso causará grande quantidade de 

fatalidades. (Arrebatamento dos vasos sanguíneos e sangramento ???)

de qualquer forma como esse vírus funciona e eles vão não ser capaz de descobrir nenhum medicamento ou vacina .

A próxima praga / pandemia não é controlável .

http://woodyoubelieveit.blogspot.com/2009/02/sarah-menet-prophecy-teotwakibad-juju.html


No tempo do rei Ezequias, Isaías, uma praga se abateu sobre o exército da Assíria e matou 185.000 durante a noite. Essa é a 

praga bíblica dos velhos tempos.

Esteja preparado | O próximo profeta pandêmico Sadhu Sundar Selvaraj, 7 de abril de 2020

https://www.youtube.com/watch?v=MhgY7xcaoIY

Algumas postagens mais recentes: -

Julho em - Escassez de alimentos, economia falência, motins e pilhagens. Lei material e anarquia, outra pandemia

https://444prophecynews.com/coercion-daughterofthelord/

A próxima pandemia

Este vírus será diferente do que antes e fará com que muitos caiam em porta da morte. Será uma praga de muito tempo que causará ferve para 

crescer . Você deve permanecer em mim independentemente do que você vê

https://444prophecynews.com/coercion-daughterofthelord/
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