
AGORA É O MOMENTO DE DECISÃO Apenas contra o 

grão de areia

21 de outubro de 2020

Referência Bíblica: João Capítulo 6 Versículos 68-70

Jesus, portanto, disse aos doze: "Vocês desejam ir embora?"

Simão Pedro respondeu: “Senhor, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, 

e passamos a acreditar e saber que tu és o Cristo, o Filho de Deus. ”

Uma nova pandemia está avançando agora, marchando pela Terra: Covid 21. Um novo bloqueio está 

chegando a ser aplicado com rigor, total para todos.

Um novo sistema financeiro mundial, perdão de todas as suas dívidas, cartões de crédito, hipotecas, se você 

tomar a vacina e a marca da besta e entregar todas as suas propriedades privadas ao estado do sistema 

besta.

Um salário vital universal garantido para todos os que cumprem. Isso 

será em toda a terra.

Não pense que você pode fugir e se esconder de seus planos. Não há 

opções de escape ou saída para nenhum.

Todos os líderes mundiais são cúmplices, todos estão a bordo.

Se você se recusar, será marginalizado, segregado, perseguido, odiado, demonizado por todos ao seu redor por 

um tempo. Mas então você será removido da sociedade, para os campos, para que façam a escolha final. Você 

vai cumprir?

Esconda-se um pouco, meus filhos. Todas as igrejas serão fechadas em breve, aparentemente de forma 

permanente, por motivos de saúde. Quando eles reabrirem, será uma religião mundial liderada pelo falso 

profeta, que honrará o Homem da Perdição, como se ele fosse um deus vivo.

Eu pergunto a vocês, meus filhos ... Vocês desejam ir embora? Meus braços aguardam sua resposta? Se você deixar 

Meu Abraço, você cairá na escuridão total como Lúcifer, quando ele caiu em desgraça, para sempre, quando disse "Eu 

Não Servirei!"

Primeira América cairá: revolução, guerra civil, guerra com outros países, invasão em sucessão. Quando o dólar 

americano entrar em colapso, as outras economias mundiais seguirão como dominós.

É muito tarde para fugir de seu país. Não pense que você pode correr para as ilhas, seu



antigos paraísos fiscais do passado, pois as ilhas afundarão como pedras. EU SOU mandarei uma pedra. Ele também 

engolirá partes de ambas as costas e a costa do golfo. Você está cercado agora, para receber o Julgamento de Minhas 

Mãos.

Julgamento, porque EU SOU ouve um grito distante, sem fim de seu solo, uma terra encharcada de sangue, 

que sobe até Meu Trono. É o lamento de Meus Filhos perdidos, por homicídio público e legalmente 

sancionado, agora em todo o mundo: ABORTO!

A próxima Europa experimentará uma revolução, começando na França e se espalhando pela Itália, Inglaterra 

... assassinato, caos, destruição, guerra, invasão do Urso Pardo e do povo do Crescente (entrando pela 

Albânia, Malta, Itália, Espanha), e os imigrantes adormecidos, estrategicamente colocados em todos os países 

da Europa Ocidental por seus mestres. A mesma situação de células se aplica à América e ao Canadá.

Reúna seus entes queridos e faça um plano, fale abertamente, prepare seus corações e mentes, suas almas para 

enfrentar a Mudança Global. Pois agora é gasto tempo para adivinhar, hesitar, zombar, rir dessas palavras, zombar 

delas e negá-las. As mudanças estão aqui, elas não estão nem ao virar da esquina, elas estão te encarando bem na 

cara! Não finja que não está acontecendo ou que é uma possibilidade futura. O uso da frase 'Teoria da Conspiração' 

logo desaparecerá para sempre, à medida que seus estômagos se agitam e suas entranhas se libertam / não podem 

ser contidas. Você não será mais continente.

Pois tudo vai rolar e prosseguir, não pode mais ser interrompido ou paralisado pela intercessão de oração. Por você se 

recusar a se arrepender, seus pecados não cessaram, mas aceleraram para um crescendo de "Eu não vou servir." Que 

assim seja! Selah!

Uma nota a todos os homens que são pais, maridos, pastores e líderes comunitários que seguem 

Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso

1. Vista toda a armadura de Deus todos os dias: Efésios Capítulo 6, versículos 10-19

2. Faça o papel de homem, ganhe firmeza, assuma a posição, assuma o controle agora, assuma o 

controle, puxe as meias, assuma a liderança espiritual dada por Deus em suas famílias, com seus 

cônjuges, filhos, vizinhos, amigos, inimigos.

3. Limpar a casa e a propriedade de tudo que não é de Deus, ou que deseja conhecê-lo, amá-lo e servi-lo.

4. Ore com sua família todos os dias. Leia a Bíblia com sua família todos os dias e discuta a realidade da 

situação presente abertamente, dizendo a seus entes queridos: “Quanto a mim e à minha casa, serviremos a 

Deus”.

5. EU SOU chamará você a prestar contas muito em breve por suas ações neste convênio dado por Deus com os filhos 

e filhas, no dia em que você se apresentar diante do Deus Eterno!


