CERN, "I AM God, There Is None Other"
Portuguese title: CERN, EU SOU Deus, não há nenhum outro.
Deus te abencoe famália do Youtube. Estamos lidando com uma séria mensagem
aqui, esta mensagem eh sobre CERN. E hoje é 5 de abril, 1:35 da manhã.
“Eu quero minha noiva se aproximando de Mim, com a confiança de que ela será
inteiramente recebida. Eu não sou algum grande e terrível rei que em cuja presença
poderia ser executado. Não para os mansos, porque sou manso, ao frágil, a cada
gentil, ao medroso, abraçando com os braços abertos. Mas para aqueles que são
raivosos e cruéis, eu sou feroz e protetor, para aqueles que enganam, eu pego em
suas próprias casas, para aqueles que são maus, eu mostro a barra de ferro.”
“Desta maneira eu protejo minha noiva e dou a cada uma a sua justa sobremesa. Eu
tenho trabalhado duro e por muito tempo com esta geração, para trazê-los ao
arrependimento. Mesmo nesta hora que tenho
apresentado a eles a ciência da minha criação, para levá-los a despertar seus
sentidos. E ainda assim eles persistem em sua descrença obstinada, para satisfazer
carreiras na comunidade científica e evitar o ridículo inevitável que vem
proclamando com meu nome.”
“E então aqui estamos em um momento crítico na história e devo lutar com aqueles
que fingem ser Deus. Mesmo como Satanás desejava ascender ao trono, eles
desejaram Me superar ou no mínimo se colocarem em condições de igualdade
comigo.”
“O que eu vou dizer a esta geração perversa que brinca com o próprio edifício da
construção da criação? Careguem... Façam seus testes até vocês destruírem tudo o
que eu criei? "Não, Eu vou deixar voltar contra eles, pois para eles eu digo:" Eu
sou Deus e não há nenhum outro. Eu não posso retirar a respiração de seus
próprios corpos e ao pó voltará? Mas não, isso não ocorre a eles, pois eles estão
cegos pela sua ambição para provar ao mundo que eles são deuses.”
“Eu não vou tolerar esse comportamento insidioso inspirado por ninguém menos
que o próprio Satanás. Eu vou punir e repreendê-los, para que não destruam a
própria terra que eles estão pisando. Eu não sou um homem que deveria ser

escarnecido, nem sou Eu surdo, cego e mudo como os ídolos que eles adoram.
Não, eu Sou o seu Criador, gostando ou não, aceitando ou não, o que eles estão
tentando fazer resultará em um dos maiores desastres que a Terra já conheceu.
Cada um deles correrão para seus próprios abrigos profundos, mas em vão, as
águas vão procurá-los e eles não escaparão.”
“Mas você minha noiva, estarás comigo no Céu e nós vamos dançar e celebrar e
explorar as maravilhas que tenho criado para você.”
“Permanecei firmes Minha noiva e veras a glória e salvação do seu Deus. Não
tenha medo, e sim, descanse em Minha Provisão para você, eu tenho ido preparar
um lugar para você, aonde eu estou você também deve estar, na casa do Senhor,
mas com os seus próprios palácios encantadores, onde você pode continuar a
crescer em seu amor por Mim, em preparação para o seu reino na Terra.”
"Então, descanse e não se preocupe, sua salvação se aproxima."
E que o Senhor está se referindo nesta mensagem, é o projeto CERN, eu acho que
eles estão tentando ligar o acelerador de novo este fim de semana. Esta foi a
mensagem do Senhor para nós, que o Senhor te abençoe, eu espero que ele fale
conosco amanhã à noite, obrigada pelos comentários, nós gostamos muito, Deus
abençoe, Clare.
Translated by Priscila Toso.

