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Palavras de Conhecimento

Pluma de fumaça - placas 

magnéticas vulcão - reversão 

Catástrofes repentinas

Tremores de proporções imensas prestes a 

acontecer - Sudoeste

Maremoto

Rumbling ao longe
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•

•



O SENHOR diz para você tomar nota dos sinais de mudanças no governo, pois Ele logo 

começa a derrubar esse governo. Eu, o Senhor, humilho um e exalto outro. Eu, o 

Senhor, faço essas coisas.

Vozes de oposição vão começar a se elevar mais alto. Um homem negro 

vai subir

Divisão

Fortaleza quebrada

Insurreição

Traição

Asfixia - ninguém vai acreditar na 

perplexidade

Aparentemente sem saída 

servidão
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O Senhor diria. Meu filho vê esta foto. Veja o que eu faço 

em seus dias. Eu divido pai contra filho, mãe contra filha. 

Você pode me dizer quem serão os inimigos de um homem 

agora?

• Irmão contra irmão



Uma parábola

Fui pescar: sentado à beira do rio; Eu pensei, vou mudar minha 

isca na linha para uma isca e talvez isso atraia os peixes para 

mim. Os peixes foram de fato atraídos pela isca. Pois assim diz o 

SENHOR, eu agora derrubo aqueles que têm seduzido o meu 

povo e os atraído com palavras persuasivas e falsa doutrina. Vou 

libertar o meu povo do laço armado pelo inimigo diz o Senhor



Um poema

Deus é Rei e Jesus seu Filho. Quem pode dizer assim está 

feito. Veja como me movo, varro do leste

Perigo e calamidade para todos verem. Sobre as paredes lá 

em cima, ele é alto e bom. As luzes ficam fracas; veja de 

dentro aqui você veio de longe. Muitos vão zombar e dizer o 

quão bonitinho eles sabem que eu magoo o que eles fazem.



fechamento


