Invasão e cidades subterrâneas. Orem e derrotem o inimigo.
(Invasion, Underground Cities, Prayer Defeats the Enemy)

8 de Janeiro de 2016
Bem, moradores do coração, temos uma boa notícia e uma má notícia. Os sinos de casamento estão
definitivamente no coração do Senhor conforme nós dançamos esta noite. E Ele também nos dá um olhar
para o futuro e o que vai acontecer nesta próxima guerra.
Assim, vou prosseguir e começar.
Os sinos do casamento estão definitivamente no coração do Senhor conforme nós dançávamos e
dançávamos em nosso traje nupcial. Compreendi mais sobre como funciona essa relação monogâmica e
pura, eu estou sendo mais atenta aos meus sentimentos por ele. Eu vejo mais e mais a cada dia que Ele
não é apenas um Deus inacessível, ou para todos o mesmo. Mas eu trago alegria exclusiva a Ele, e cada
um de nós a Ele importa profundamente. Meus olhos e meu coração foram verdadeiramente abertos para
retribuir e não sinto que estou dando nada a Ele porque Ele é Deus e eu sou apenas um ser humano ...
Trago as impressões digitais exclusivas para ele, tão especial, tão singular... Sabendo disto provoca em
mim levar o seu amor pessoal por mim muito mais a sério. Antes era mais como "Deus é amor, então
Deus tem de amar." Agora é mais como "Meu Senhor é apaixonado por mim por causa da beleza que
criou em mim." E nem mesmo porque eu era fiel a retornar amor a Ele, mas só porque eu sou
excepcionalmente bonita para ele do jeito que me criou. E isso vale para todos nós, moradores do
coração.
Oh, eu luto com as palavras. Eu realmente espero que você seja capaz de entender o que eu tão mal
descrevo. Não é fácil descrevê-lo. Mas eu só estou ficando mais intimamente ligada a Ele, conhecendo-o
muito melhor.
Hoje, Ele ternamente colocou um anel no meu dedo, um coração em forma de diamante emitindo ondas
de luz como a aurora boreal intermitentemente e espumantes com fogo. Nós permanecemos lá por um
tempo muito longo, testa a testa. Foi realmente um momento tranquilo. Então Ele me apresentou ao seu
pai e eu caí em adoração. Depois, continuamos a dançar por um longo tempo. Então Jesus me levou
para o jardim de rosas e nós nos sentamos em um banco em conjunto com rosas graciosamente se
inclinando sobre o banco. Uma em especial estava bem entre nós, como se ela quisesse pegar o máximo
de amor entre nós quanto poderia ..
O Senhor começou a me mostrar aviões sobrevoando a América. Eles estavam vindo pela fronteira norte
e eu os vi em algum lugar sobre a parte norte do Centro-Oeste. Eu também vi paraquedistas caindo a
partir deles. A única coisa que me confundiu foi que os aviões pareciam aviões velhos, mais
arredondados em forma, não tão elegante como caças a jato e esse tipo de coisa - apenas mais
arredondados nas asas e na forma. E a nossa fronteira norte estava completamente desprotegida.
O Senhor começou a falar neste ponto:
"Eu estou mostrando-lhe o que deve acontecer em breve. O céu estará cheio de paraquedas como você
vê invadido pelo norte. Esse dia será como nenhum outro na história do mundo. As pessoas que vivem
em seu país são tão despreparadas para o que está para acontecer que muitos vão sucumbir ao choque.
"Eu sei que você me ouviu falar muito sobre isso, meu amor, mas você pode ser muito preparada,
especialmente porque as fronteiras do seu país, nessa altura, serão completamente abertas e para todos
os efeitos práticos, deliberadamente vigiadas."
Eu tive um flashback do primeiro-ministro canadense e Obama falando ao telefone.
"Eles realmente acham que eles vão estar totalmente preparados e protegidos. Mas eu estou dizendo a
você, tantas coisas vão dar errado em seus esforços para destruir este país e ainda ficar seguro, que em
breve será como um balão para fora de suas mãos. Ele não vai estar seguro, nem a família dele. E,
finalmente ele vai sofrer a mesma dor que ele fez cair sobre as costas dos povos americanos. Ele não vai
escapar ileso, nem seus filhos. Como está escrito, 'eles cavaram um buraco para os outros, mas caiu por
si próprios "Ninguém pode calcular as probabilidades ou coisas que podem dar errado em uma operação
tão grande.
"Essas cidades subterrâneas com que eles estão contando tão pesadamente ainda estarão dentro da
crosta da Terra. Deslocando –se com apenas uma cutucada, os túneis vão quebrar em pedaços e mudar
. Efetivamente selando aqueles que neles estão., em segmentos.

"Por causa das orações de seu povo, há muitas criaturas subterrâneas feias serão ceifadas em um
instante pela minha mão se movendo a crosta da Terra e irei enterrá-los em suas próprias sepulturas
subterrâneas. Esta será uma arma contra as pessoas que Eu vou destruir. Suas orações são poderosas
Meu Povo. muito, muito poderosas enquanto eu não posso evitar a tribulação por mais tempo, é por
causa de arrependimento e da oração que eu posso levantar alguns dos julgamentos que foram
planejados a cair.
"Não subestime o poder de se arrepender para o seu país. Oh, como isso é poderoso !!! Como Moisés,
você está entre os juízos de Deus e esta geração perversa. Ainda terei piedade e misericórdia, e outra
vez . Então, continue suas orações. Existem dispositivos de perversidade e maldade que você em suas
próprias imaginações nunca iriam pensar. Coisas terríveis, causando grande dor e morte. Mas por causa
de seu arrependimento e oração vou interceptar e destruir muitos deles, dando aqueles deixados para
trás outra chance de se arrependerem.
"Oh, erem pelo arrependimento de seus filhos, América. Para aqueles que estão presos em
desobediência e pecado. Ore para que eles se arrependam e não se juntem às fileiras daqueles que são
amargos e estarão agitando os punhos no meu rosto, amaldiçoando-me. Ore para que uma onda de
arrependimento seja enviada para trazê-los a seus sentidos e que eles possam vir a Mim em
arrependimento e em busca de orientação. Muitos heróis vão nascer naquela hora. E muitos dos que
você pensou que eram heróis vão desmoronar na poeira, revelando o seu verdadeiro interior vazio.
"Eu levantarei guerreiros segundo meu próprio coração. Eles vão ouvir-me sozinho e de suas mãos eu
vou operar grandes milagres. Eu vou conceder-lhes a vantagem contra os seus adversários, assim como
eu abalarei a crosta da Terra e enterrarei aqueles que trouxeram isto sobre os seus compatriotas.
"Muito depende de oração. Tanta coisa está fora de suas mãos e nas Minhas. Aqueles que são rápidos
em perceber isto prosperarão;... Aqueles que confiam em sua própria força rapidamente sucumbirão.
Esse é um ponto que eu quis trazer mais e mais aos meus moradores do coração. Você pode confiar em
mim ou você pode confiar em si mesmo e seu próprio talento, mas você não pode ter ambos. Só os
sinceros e obedientes vão ganhar a vitória.
"Em todas as coisas, Meu Povo - Arrependei-vos. Orem para as nações, para que ouçam minhas
instruções e obedeçam. Orem muito para que os horrores planejados contra o inocente falhem. Orem
pela destruição da infraestrutura que tem organizado todos esses eventos para dizimar a humanidade da
Terra. Estas orações eu responderei. E sim, orem por seus inimigos e os não salvos.
"Saibam que com a morte de milhões de pessoas, o inferno vai expandir e a atividade vulcânica sem
precedentes vai entrar em erupção em lugares nunca antes imaginados. Isso será parte da destruição das
cidades subterrâneas. Assim como Sodoma e Gomorra foram reduzidos a enxofre, então serão essas
câmaras ao serem preenchidas com gases mortais e magma. Ninguém podia prever o efeito da
expansão do inferno e o efeito que isso teria sobre o que chamaram de bunkers "seguro" e cidades.
"Sim, orem, se arrependam e orem mais -. Especialmente para os dos inocentes e as conversões de
última hora. Orem até que seus inimigos se arrependam em seus últimos momentos, para aqueles que
me invocarão serão salvos.
"Eu te abençoe agora com coragem, intercessão e um coração segundo o meu, como Moisés tinha.
Levantai os vossos corações para mim e clamem por misericórdia sobre a Terra."
Tradução: Daiana Pinheiro

