
O Aviso e os Três Dias de Trevas, 17 e 18 de 

outubro de 2020

Apenas um grão de areia

EU ESTOU quase às portas de suas almas, Meus Filhos. ESTOU prestes a bater.

Você está pronto? Você vai se abrir para mim, dando-Me seu sim, ou vai rejeitar Minha oferta final de vida 

eterna na casa de Meu Pai? Lembre-se de que essa vida passa como a grama ou as flores do campo. Ele se 

dissipa como uma nuvem de fumaça e desaparece. Você não pode receber amanhã? Escolha para sempre 

com Aquele que o Criou no Amor, generosamente dotou cada um de vocês com dons únicos, que só foram 

pensados   para cumprir o seu destino. Ou escolhe a morte?

Escutem Filhos, EU SOU os conhece até o seu nível celular, e desejam o seu “Fiat”, pois eu lhes dei 

todo o Livre Arbítrio, vocês devem fazer a escolha final pelo seu Deus, ou contra Ele. EU SOU devo 

respeitar sua escolha.

Ninguém pode dizer que não tentei chamar sua atenção, nesta geração pérfida. Ninguém pode dizer que 

não estendi Minha Misericórdia a um ponto de ruptura, tentando fazer você mudar seus caminhos, 

dando-lhe sinais no clima, céu, planetas, em muitos profetas, vigias e vigias, desastres naturais, fome, 

guerras que têm intensificado sem fim. Ninguém pode dizer que não fui paciente e esperei que você se 

arrependesse e escolhesse o paraíso ao invés do lago de fogo.

Você, coletiva e individualmente, preferiu uma dieta de violência, assassinato, sujeira e perversão. Você fecha 

os olhos para o pecado, dispensando seus irmãos e irmãs para que caiam no abismo eterno, sem um olhar. 

Milhões foram para o inferno em seus dias, enquanto flocos de neve caem do céu. Ou vocês vão para o céu 

juntos ou simplesmente não vão. A tempestade de neve agora se tornará uma nevasca.

Aqueles que intercederam por outros durante anos, como guerreiros de oração, no passado recente, 

muitos deles foram para seu descanso eterno, pois eram na sua maioria filhos e filhas verdadeiros idosos 

do Deus Altíssimo. Infelizmente, eles não foram substituídos por pessoas mais jovens. Suas orações 

impediram o avanço do rei cobra e sua agenda de asseclas. Mas agora os maus levaram o dia ao ponto, 

onde eles acreditam que a vitória agora é certa. Eles acham que vão vencer a Guerra para Acabar com 

Todas as Guerras, no Vale do Meggido, invadir o Céu e matar Deus. Não tão!

Na realidade, Satanás disse à sua liderança demoníaca, eles podem não vencer. Mas eles vão



leve milhões com eles, o que é uma espécie de vitória. E uma afronta eterna ao Deus Todo-Poderoso. 

Os fantoches humanos do rei cobra foram enganados e ficarão mais do que horrorizados ao descobrir 

que fizeram a escolha que destrói sem fim, quando cruzarem o véu. O ódio nunca vencerá, sua sombra 

desaparecerá no raio do Poder, Majestade e Glória de Deus!

Mas primeiro seu plano é limpar a face da terra da maior parte da humanidade, levando os filhos e filhas 

de Adão e Eva para seu reino de fogo, com eles. EU SOU não permitiria que nenhum de Meus Filhos 

entrasse no abismo. Mas cabe a você decidir. A Vitória é minha, foi decidido na Cruz do Calvário. A 

escolha é sua. Será final, de uma forma ou de outra.

Alguns de vocês acham que o dono da vinha está ausente ou ocupado em outro lugar. Que “quando os gatos se 

afastam os ratos podem brincar”. Não tão! Você brincou com fogo. Agora vai queimá-lo em um holocausto 

nuclear, pois todas as armas de destruição em massa que você empilhou são empregadas por vários loucos, que 

vocês chamam de líderes. O dono da vinha enviou Seu Filho Unigênito, você e seus ancestrais O mataram. 

Agora os lacaios do rei cobra querem liquidar todos os trabalhadores do Meu campo. (todos os cristãos de todas 

as denominações). Não vai aguentar!

EU SOU protegerei os Meus.

Para todos que ouvem Meu Chamado, EU SOU protegerei.

Para todos que cumprem Meu Propósito, EU SOU protegerei. A todos os 

que ouvem Minha Voz, EU SOU protegerei.

Referência da Escritura: Isaías Capítulo 26 Versículos 20 e 21 KJV

“Vem, povo meu, entra em teus aposentos, e fecha as tuas portas sobre ti; 

esconde-te por um momento, até que passe a indignação.

21 Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os habitantes da terra por sua 

iniqüidade; também a terra revelará o seu sangue, e não mais cobrirá os mortos.

"Mas tu não deixaste a alma dele no Inferno." A sepultura 

não venceu o Filho do Homem. Ele se levantou no terceiro 

dia, resplandecente. E assim será com esta geração.

Três dias na sepultura (na escuridão) e depois uma ressurreição. E vida 

eterna. Fim.
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Nenhum olho viu, nem alma se extinguiu pelas maravilhas preparadas para os verdadeiros filhos e filhas 

do Deus Altíssimo, no alvorecer da Era de Paz.


