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(Jesus fala sobre o que está por vir após o Arrebatamento – Parte 2 – Os 
Eventos)

Portuguese title: Falência dos abrigos subterrâneos

O que está por vir parte 2, dia 4 de março de 2015.

O Senhor começou: vamos falar sobre Nibiru. Sim, o que você ouviu sobre 
os quartéis generais de poderes demoníacos é correto, e há outra razão para 
o Telescópio do Vaticano, dizem eles que é para descobrir vida em outros 
planetas, essa é uma das razões e não é mentira, entretanto eles sabem 
muito bem a natureza desta assim chamada “vida” e o que ela fará com a 
terra.

Em antecipação eles têm construído cidades escondidas e as provido com 
todas as coisas que eles precisarão para sobreviver, isso aos meus olhos é 
ridículo, como se eu fosse permitir que eles escapassem. De modo algum 
eles escaparão. Eles morreram em buracos que eles mesmos cavaram. Eu 
preservarei muitos justos para que continuem em serviço na terra.

Há muito debate entre eles de que os assim chamados “Ajudantes”, os 
estejam ajudando apenas para ganhar acesso ao planeta, e então eles serão 
traidores e os levarão à destruição.

E há muitos debates acontecendo sobre Extraterrestres, que não passam de 
demônios posando como ETs. Esses demônios estão apenas os usando para 
ter acesso ao planeta. Eles serão traídos e esses demônios trarão destruição.

A Elite dominante é tão educada e tão bem informada, mas eles não 
acreditam que Deus está no controle, como diz em Minha palavra: “Aquele 
que habita nos céus rirá; O Senhor zombará deles” (Salmos 24:4)

Então continuando eu fiz ao Senhor uma pergunta: Então Satanás ser 
lançado do céu acontecerá juntamente com Nibiru?

O Senhor continuou: É tudo parte do mesmo evento. Há muitos eventos 
para ocorrer, mas esse será o mais destrutivo. Eu sei que isso é demais para 



vocês compreenderem. 

- Jesus, o Senhor poderia por favor me dar uma visão? Por favor.

-Eu darei.

Eu vi um planeta vermelho que se aproximava da terra, como que em fogo, 
descendo sobre Jerusalém. E Satanás, que tinha tomado o corpo do 
anticristo estava soberbo no santo dos santos. E foi atingido com sua equipe
toda. E vi anéis de fogo naquele ponto, que cobriam a terra toda. Como o 
que acontece quando uma gota de água cai em uma piscina de água parada.

O Senhor disse: Essa é a cena final da destruição, o fim é chegado. Há 
esperança. Essas instruções eu estou lhe dando a fim de tirar as pessoas do 
desespero, elas são importantes para mim.
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