
 

 

 

Mensagem para o 

mundo 

 

 De modo que ninguém ignore  

 

 Temos o feliz privilégio ainda 

uma vez anunciar-vos certas 

Divulgações divinas. 

Aucunspeuvent tomar-o 

seriamente e outros debochar 

de-se nós. Pouco importa; o 

essencial, o inventor dá-nos 

segundo um o grande 

mandato, as de ir por toda a 

parte, tanto em Haiti como 

aos países ultramarino, 

anunciar que se passa no 

mundo invisível (o reino do 

diabo) e que vai cedo passar-

se no mundo visível. 

Conselho: Leem ato 5 vs 

38,39. Citam: 

 1 Lucifer é enchainédepuis o 

22 de novembro de 2009. 

 2 Os grandes espíritos que 

dominavam o mundo também 

são capturados voilàpourquoi 

ele assisteàla degradação do 

sistema socioeconómico 

mundial. O sistema espiritual 

religioso e político sobre o 

qual o mundo foi construído é 

entusiasmo de se effondrerau 

fur etàmesure, entrainanttout 

com ele. Relatório 

causeàeffet. 

 3 Pessoas morrerão cedo em 

número incalculável no 

mundo inteiro. 

 4 Os anjos de Deus têm 

déjàpris posição sobre toda a 

superfície da terra para impôr 

silêncio: mentirosos, rebelam-

se, homossexuais, mécréants, 

foices os doutores, falsos 

profetas, falsos pastores, 

falsos fabricantes de milagres, 

falsos de conferencistas 

“confé-ranceurs”, que têm 

para Deus o seu ventre e os 

seus bolsos e que admiram as 

pessoas por motivo de 

interesses (Judas 16). 

 5 O Arcanjo Michelet os seus 

anjos, que supervisionavam o 

Israel no passado (Daniel 12: 

1), já tem deixado o Israel 

acompanhado do rei David 

desde o 6 de abril de 2013 por 

ter-se estabelecido em Haiti 

(Matemática 21: 43). Esperam 

apenas a palavra de ordem 

duDIEU muito potente para 

passar à ação a favor 

desvéritables cristãos e contra 

o resto do humanos tanto em 

Haiti como sobre qualquer 

este-o escondido. “sak c.p. 

byen ranje kò w; lagè avèti 

c.p. touye kokobe, men fòk 

kokobe yo c.p. rebèl”.  

6 Se quiser sabê-lo todo sobre 

as profecias que já são 

realizadas durante estes 4 

(quatro) últimos anos, vêm 

celebrar connosco o fim do 

reino satan e cumprimentar a 

chegada iminente do reino do 

Schiloqui prepara-se para vir 

estabelecer definitivamente o 

seu reino sobre a sua criação 

terrestre. Deve reinar até põe 

todos os inimigos sob os seus 

pés. Profecias (1cor. 15: 25) 

(Matemática 12: 29) Amen, 

vêm Senhor Jésus! Recordam 

que o reino de Deus não vem 

de manièreàfrapper os 

olhares (Luc 17: 20). Jésus 

Cristo é entusiasmo retornar. 

É um dia novo que deve 

levantar-se que durará a 

eternidade. Adiante por 

conseguinte com coragem do 

10 de novembro ao 1º de 

dezembro de 2013 àpartir de 

4 hres PMàl' 

ÉgliseÉvangélique do Deus de 

Gosen.  

 

 A conservar para não 

esquecer aquando da 

carnificina!  
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