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“Meus amados filhos e filhas, Meus irmãos e irmãs, aqueles que eu habito;             

Eu gostaria de falar com você. 

Você tem muitas perguntas sobre o tempo em que você está. Muitos de             

vocês estão ficando impacientes pelo Meu retorno e vocês estão perdendo a            

esperança em Mim. 

Por favor não! 

Você está tão perto do fim desta era! Você desistiria da corrida quando a              

linha de chegada estivesse à vista? Eu digo a você para parar de correr tanto               

em sua própria força. Peça de mim e eu lhe darei força divina. Você NÃO               

terminará a corrida com suas próprias forças! 

O que estou prestes a fazer nesta terra irá surpreendê-lo e surpreender as             

mentes dos homens. O fogo do julgamento está chegando, não está           

atrasado, está na hora certa. MEU TEMPO! O destruidor está muito, muito            

próximo agora e Meus anjos de julgamento aguardam Meu comando. 

O avivamento não está chegando, estou destruindo este atual sistema de           

religião que se chama pelo Meu nome, e vou começar de novo. Será uma              

nova reforma, mas desta vez Meu povo será como aqueles no livro de Atos e               

ainda mais poder eles terão, pois estes são os últimos dias. A primeira e a               

segunda chuva. Meu Espírito estará sobre os Meus ungidos sem medida. Eles            
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andarão com maior autoridade e mais poder sobre esta terra do que eu fiz              

quando andei até aqui. Eles pisarão em serpentes e escorpiões e esmagarão            

o reino do inimigo até o chão! Eles irão para todo o mundo com o poder e                 

demonstração do Meu Espírito. Eles curarão os doentes, ressuscitarão os          

mortos, expulsarão demônios, multiplicarão alimentos, [traduzirão] de um        

lugar para outro e realizarão milagres nunca antes vistos. 

O trabalho que será realizado pelos Meus poderosos filhos e filhas           

manifestados será milagroso! 

A colheita que acontecerá em meses, é mais abundante do que a colheita             

que aconteceu nos últimos 100 anos. É tão glorioso que você não pode             

imaginar agora, mas eu vejo! Não por força, não pelo poder dos homens,             

mas pelo Meu Espírito diz o Senhor. Nenhuma organização de homens pode            

fazer o que eu farei! 

Mas meu amado, haverá limpeza pelo fogo. O fogo purifica e devora o joio e               

a palha. Tudo o que não é construído em rocha sólida será abalado e              

destruído. Eu protegerei o meu próprio porque eles têm muito trabalho a            

fazer. 

Será através de muitas tribulações e dificuldades que você deve entrar no            

Meu reino. Você vai sofrer a ira dos homens e do inimigo e você vai superar!                

Será pelo meu sangue e pela palavra do seu testemunho, e você não terá              

medo da morte desta vida. Meu amor e paz estarão com você e eu nunca               

deixarei você! Confie, apegue-se e confie em Mim porque Eu Sou o Bom             

Pastor e não perderei nenhuma das Minhas ovelhas. Aqueles que são lobos            

vestidos de ovelhas serão expostos e queimados pelo Meu fogo consumidor. 

Não temais, meu amado, porque a minha ira não te é designada. Você me              

verá vindo nas nuvens em toda a Minha glória! Você verá a salvação do seu               

Deus e verá seus inimigos fugirem. Eles não vão escapar, não há nenhum             

lugar onde possam correr ou se esconder que eu não possa encontrá-los.            

Eles são a semente que o inimigo semeou o joio no Meu trigo. Eles serão               

reunidos e queimados no fogo eterno junto com seu pai e todos os que ele               

enganou. 
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O tempo do grande engano e grande desapontamento estão aqui. Não           

acredite nas mentiras que eles dizem para você, Eu sou seu criador e eu os               

criei. Eu falo dos anjos caídos, eles dirão ao mundo que eles vieram para              

ajudar e enganarão a muitos. Eles vêm dos confins dos céus e de debaixo da               

terra. Oferecerão falsa paz e muitos receberão sua marca porque seguirão           

os governantes deste mundo. Seu sistema estará em vigor por um curto            

período de tempo antes que eu retorne com bilhões de Meus santos e anjos              

e os destrua. Eles vão surpreender muitos com seus poderes, mas lembre-se            

que eles não me confessam como seu Senhor. No final todos se curvarão e              

confessarão que eu, Jesus Cristo, sou o Senhor para a glória de Deus Pai. 

Amém!" 

 

3 


