
Sábado, 17 de outubro de 2020

Recebi as seguintes palavras enquanto estava em 

intimidade com o Senhor, depois das 5h da manhã:

China:

A China costumava ser um azarão estóico no cenário mundial, mas 

agora sua ambição está crescendo e quer ser a líder mundial.

Vou aumentar muito a China, e faça dela meu instrumento 

para julgar o mundo.

Taiwan:

EU SOU estabelecido os limites do povo de acordo com o número 

dos filhos de Israel.

( Deuteronômio 32: 8 Quando o Altíssimo dividia às nações sua 

herança, quando ele



separou os filhos de Adão, ele estabeleceu os limites do povo de 

acordo com o número dos filhos de Israel.)

Aos meus olhos, este é um país independente, a guerra que a China 

está prestes a travar contra ela não é uma recaptura, mas uma 

invasão.

Abençoei Taiwan por causa do Evangelho, mas agora ela se afastou 

do Meu caminho e fez o que são abominações aos Meus olhos.

Qualquer guerra por território, recursos, poder é uma 

abominação para mim.

A guerra é cruel e o sangue de inúmeras pessoas inocentes 

foi derramado.

O sangue no chão clama a Mim da terra a cada momento, através 

das idades e gerações, peça-Me para vingar o sangue deles.



A vingança é minha; Eu recompensarei; Eu sou o Senhor da 

recompensa.

Paquistão, Índia e China:

Paquistão é apenas um peão de

Território e recursos roubados da China.

Vacinas e a marca da besta, e a 

pandemia:

A marca da besta é um combinação da vacina e 

dos chips.

Qualquer um que tome a vacina torna-se um híbrido, uma máquina de 

matar, um zumbi, assim como os chips.

Qualquer um toma a vacina e a marca da besta será perdida para 

sempre.



o A pandemia está prestes a estourar em grande escala. Por causa 

da Minha misericórdia, segurei para permitir que mais pessoas 

tivessem mais tempo para se preparar, mas quantos ouviram? Eu 

não vou mais me conter.

Comparando com o primeiro, este próximo será muito pior, n o país 

do mundo pode ser poupado disso.

Um grande número de almas cairão no abismo do Inferno por causa 

disso, não pare de orar pelos perdidos, desejo que todos sejam 

salvos, ninguém pereça.

Os Estados Unidos:

A grande Babilônia está prestes a cair, em uma hora.

Eu a amei muito, mas ela se afastou de Mim, me deu as costas, me 

expulsou de todos os aspectos da vida dela.



EU SOU, não há nada que possa impedir os inimigos de fazer o 

que eles querem fazer com ela.

O julgamento começa na casa de Deus.

https://repentbeholy.com/


