O Julgamento de Deus Cairá sobre
os que são a favor do Aborto
14 de fevereiro de 2019
(ouça essa mensagem)
Obrigado, Senhor, pelo aviso. Vamos nos aproximar para
consolá-lo e orar pelos legisladores.
Minha Família, o Senhor me pediu para chamá-lo ao seu
lado para confortá-lo. Ele está tão quebrado com essas leis
assassinas que os estados estão passando. Doce Jesus, por
favor, mostre-nos como melhor lhe trazer conforto.
Ele começou a falar. Ele disse: “Meu Povo, as leis que você está firmando são tragédias além de suas contas. Isso está
forçando a mão do Pai, Sodoma e Gomorra. Para aqueles de vocês que se importam, por favor, venham para o Meu
lado e Me segurem, acariciem meu cabelo e me consolem. Chore comigo, Meu Povo. Chore também por si mesmos,
pois grande é a calamidade que Meu Pai permitirá para este crime hediondo.
“Todos os envolvidos nessa prática, desde os médicos, até o hospital, até aqueles que tomam providências para o
descarte dessas crianças - todos que tocam isso são culpados de assassinato em primeiro grau. Se você trabalha em
um hospital onde isso está acontecendo, saia e encontre outro trabalho. O julgamento do Pai está pendente sobre
aqueles que permitem isso em seus hospitais.
“Você está transformando esta nação em uma nação de vampiros, onde em breve qualquer um poderá comprar
sangue - o sangue de recém-nascidos. Já é um fato no mercado negro. Começou com as elites, mas se espalhou por
todo o seu governo, quando Satanás colhe o sangue de inocentes em retaliação por fechar os círculos de tráfico de
crianças e construir um muro para evitar que as vítimas do contrabando atravessassem as fronteiras.
“Eu não posso nem começar a contar as consequências desses crimes. Ore para que seu Presidente aja
imediatamente para parar este massacre. Ore para que ele esgote todos os caminhos possíveis para encerrar isto, ou
esses lugares não existirão mais.
"Vocês, legisladores que assinaram isto, chorem e chorem - pois o seu tempo está chegando e não há como escapar.
Seu lugar no inferno está seguro, a menos que você se arrependa desse mal e trabalhe para derrubar essas leis.
“A vida que você espera dos seus filhos está em perigo pelo assassinato de meus filhos, que eu trouxe a este mundo
para abençoar. Você encontrará os asiáticos, os árabes, os africanos, e a população nativa e hispânica mudará a face
desta nação à medida que suas famílias aumentam e amadurecem. Eles chegarão à maturidade e governarão com
valores divinos. E aqueles de vocês que não ligam para a vida estarão em minoria e sob o domínio deles na América.
“Abençoarei aqueles que honram a santidade da vida. Vou cobri-los e às suas famílias com proteção extraordinária, e
eles se multiplicarão e florescerão.
"Mas para você que mata meus filhos desde o ventre, o julgamento de Deus está sobre você e suas futuras gerações.
Aqueles que honram a santidade da vida, eu abençoarei e protegerei. Estou advertindo que, a menos que você se
arrependa e mude essas leis, Julgamento cairá na sua casa e além para as futuras gerações.
“Meu povo, ore por seu presidente. Ore por seus legisladores. Ore por uma reversão completa desse crime contra a
humanidade. Ore para que o mundo todo proíba o aborto. E como você é para eles, eu vou ficar por você, e seus
filhos eu vou salvar.
E, para encerrar, gostaria de agradecer a todos aqueles que apoiaram nosso ministério. Nós apreciamos muito isso. E
esses tempos podem ser um pouco magros, por isso estamos muito, muito gratos pelo que você semeou no
ministério. E nós estamos cuidando de muitas instituições de caridade. Se você quiser ver - especialmente as crianças
traficadas - de quem estamos cuidando, vá em frente e visite nosso site Heartdwellers.org, e clique na aba Outreach,
e você verá basicamente o que estamos fazendo.
E além disso, eu só queria lembrar que nosso novo livro, Quando Deus Cura e Quando Ele Não "está disponível na
Amazon. Ou, se você me enviar um cartão postal ou uma carta, eu lhe enviarei uma cópia de graça. Nosso objetivo

não é ganhar dinheiro com livros, mas divulgar a palavra de Deus. Então, não estamos interessados no aspecto
monetário disso, e queremos torná-los disponíveis para o maior número de pessoas que precisam deles. deixe-nos
saber e nós lhe enviaremos uma cópia.
Deus te abençoe, querida família. E obrigado. Obrigado por suas orações e por cuidar de nós. Amém.
_________________________________________________________________________________________________________
Heart Dwellers
http://heartdwellers.org/
https://vimeo.com/user89451676
Moradores do Coração – Heart Dwellers Brazil
http://moradoresdocoracao.org/
https://www.youtube.com/c/StillSmallVoiceBrazil

