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Meu Manifesto (Revelado) Filhos e Filhas são Minhas Armas Secretas 

 

Recebido 12-8 e 12-9-18 

Meus filhos, este é o Seu Pai. 

Tudo gira em torno do meu trono porque eu sou! EU SOU o centro de tudo o                 

que você vê e, mais importante, tudo o que você não vê. Há muito mais do                

que você sabe nos reinos invisíveis, sua mente simplesmente não consegue           

perceber tudo isso. Você não pode saber certas coisas agora, mas EU SOU             

revelando mais àqueles que estão me buscando diligentemente nestes         

últimos dias desta era. EU SOU acima de todas as coisas, EU SOU antes de               

todas as coisas, EU SOU com todos vocês agora e ao mesmo tempo EU SOU               

com você nas eras por vir, onde não há tempo. Você está sentado comigo              

em lugares celestiais agora mesmo! Você simplesmente não pode         

percebê-lo. 

Eu vi o fim da era em que você está agora e eu lhe digo que NUNCA haverá                  

outro como este, porque o mal e o pecado serão completamente           

erradicados. O tempo em que você está é tão crítico e final, porque depois              

da era da graça em que você está agora vem O Dia do Senhor e o reinado                 

de 1000 anos de Yahushua (Jesus) em Seu trono em Jerusalém. O período             

de transição entre essas duas idades é chamado de “Problema de Jacó” ou             

“A Grande Tribulação”. Todos os que não se livraram de todo o mal e do               

pecado, e se santificaram como eu sou santo, passarão por este tempo.            

Minha noiva remanescente colherá a colheita e escapará da minha ira e            

experimentará a ira do inimigo, mas somente tanto quanto eu julgar           

necessário. 
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Meus filhos, EU SOU ilimitado e, no que lhe diz respeito, também é Minha              

criação, porque você nunca alcançará o fim da criação. Mesmo se você se             

aproximasse do fim da criação, eu criaria mais para que você nunca            

chegasse ao fim. Eu nunca parei de criar. Eu nunca vou parar porque não              

tenho limites. Eu destruo todas as caixas que procuram me restringir. Eu            

nunca e nunca serei confinado pelo que os homens pensam de mim. Você             

nem saberia de Mim se eu não escolhesse me revelar a você. Mas eu te               

amo! Eu Me revelei através da Minha criação, as escrituras, Meu Filho e             

muito mais. Tudo o que faço por você está dentro do meu amor. É Minha               

energia amorosa eletricamente carregada, de plasma líquido, que mantém a          

Terra e todos os planetas, estrelas, galáxias e toda a criação em seus             

lugares designados. É a própria essência de quem eu sou! Este é também o              

óleo da lâmpada das Minhas virgens e dos rios de águas vivas que fluem dos               

seres interiores daqueles que renasceram do Meu Espírito. Isso também é           

chamado Minha glória, Minha presença e o Espírito Santo que flui do Meu             

trono para toda a criação. Eu encho meus filhos com essa substância, meu             

Ruach hakodesh (Espírito Santo), sou eu! Meu amor sustenta todos, até           

meus inimigos, pois não há possibilidade de vida sem Mim. Logo Meus            

inimigos saberão o que é ser completamente vazio de Mim, assim como eles             

desejam em seus corações e irão se arrepender naquele dia por toda a             

eternidade, pois eles morrerão por toda a eternidade. 

Sim, até mesmo o próprio Satanás precisa de Mim para existir, mas ele está              

sendo cortado. Quando ele vem antes de Mim para acusar Meus filhos, ele             

absorve uma pequena porção da Minha força vital, que é Minha energia,            

Minha glória, Meu Espírito. Agora é a hora para isso terminar. Eu sei que a               

maioria de vocês não entende porque eu permito que ele exista. Eu lhe digo              

isto, se eu o tivesse julgado no princípio, quando ele pecou pela primeira             

vez, todos vocês também teriam se perdido. Eu não suportava o           

pensamento de todos aqueles feitos em Minha própria imagem perecendo,          

então fiz um plano para a redenção de toda a humanidade antes mesmo de              

fazer a Terra. Eu fiz isso pelo amor do meu próprio nome. Não fiquei              

surpreso quando Eva foi enganada ou quando Adão pecou. Eles tinham que            

ter a escolha de me obedecer ou não e eu sabia qual seria o resultado. Eu                

uso Satanás para tentar todos aqueles feitos em Minha imagem. Meu Filho            

disse quando Ele andou na terra como o Filho do Homem “No mundo tu              

terás tribulação; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo ”. Adão falhou             

em seu julgamento, mas o segundo Adão não o fez. Yahushua (Jesus)            

tornou-se o sacrifício por todo pecado para todos os filhos e filhas de Adão.              

Eles apenas devem aceitar o Seu sacrifício e ser cheios do Meu Espírito. É              

por isso que seu nome deve ser adorado, eu sou ele e ele sou eu, nós somos                 

um. Em nome de Yaohushua (Jesus), todo joelho deve se dobrar, dos que             
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estão no céu, e dos que estão na terra, e dos que estão embaixo da terra, e                 

que toda língua deve confessar que Yaohushua ha Mashiach é Adonai (Jesus            

Cristo é o Senhor). para a minha glória, eu sou Deus Pai, Abba. 

O sacrifício de Meu Filho não cobriu os da semente de Satanás ou os da               

semente dos anjos que deixaram seu domínio próprio e vieram às filhas de             

Adão para dar à luz filhos que são os Nefilins (gigantes). Isso também vale              

para aqueles que apagam Minha imagem de si mesmos, tomando a “Marca            

da Besta”, não haverá mais nenhum sacrifício pelo pecado por eles. Isso vai             

mudar o sangue deles. Esta é a mudança no DNA deles que os fará              

eternamente dele e eternamente separados de mim. Eles não serão mais           

filhos e filhas de Adão. 

Eles receberão a forte ilusão e acreditarão nas mentiras dos que caíram. Eles             

são os principados, poderes, espíritos mestres que são os governantes          

mundiais desta escuridão presente e forças espirituais de maldade no reino           

celestial e sobrenatural estão sendo forçados sobre a terra porque suas           

freqüências vibracionais estão sendo reduzidas porque elas estão sendo         

cortadas do Minha energia porque é a hora marcada. Eles não podem            

permanecer em sua morada atual, “o ar”, que é o reino celeste invisível que              

está ao seu redor. À medida que a frequência deles diminui, os dias de              

grande escuridão virão sobre toda a Terra, exceto minha noiva          

remanescente. 

Durante este período de escuridão, Meus escolhidos terão sua freqüência          

elevada por Mim, retornando seu DNA ao estado perfeito que era antes da             

queda de Adão e Eva. TODA a criação tem esperado por milhares de anos!              

Você fará mais do que jamais sonhou ser possível. Alguns tiveram sonhos e             

visões, mas nem tudo foi revelado. Meus filhos e filhas manifestas           

(reveladas) são minhas armas secretas! O inimigo não sabe tudo o que você             

vai realizar e ele não vai tocar em você. Eu vejo você como você será Agora!                

Você é uma visão tão linda de se ver! Eu nunca vi meu filho com tanta                

alegria em seu rosto como ele olha para sua noiva tão esperada! Ela é a               

igreja gloriosa, não tendo mancha ou ruga ou qualquer outra coisa e ela é              

santa e sem defeito! 

Só mais um pouco, até terminar o bom trabalho que comecei em você. Eu              

realizarei tudo o que eu disse na Minha Palavra. Um homem! 

Meus filhos, eu te amo infinitamente! 

Abba 

 

------------------------------------------------------------------- 

Todos os versículos do Novo Rei Tiago (NJKV), salvo indicação em contrário 

2 Coríntios 4:18 
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18 enquanto não olhamos para as coisas visíveis, mas para as coisas que             

não são vistas. Porque as coisas que são vistas são temporárias, mas as que              

não são vistas são eternas. 

Daniel 2:27 Daniel respondeu na presença do rei e disse: “O segredo que o              

rei exige, os sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhadores não podem             

declarar ao rei. 28 Mas há um Deus no céu que revela segredos, e deu a                

conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu            

sonho e as visões da tua cabeça na tua cama foram estes: 29 Quanto a ti, ó                 

rei, pensamentos vieram à tua mente enquanto estás na tua cama, acerca            

do que aconteceria depois disto; e aquele que revela segredos lhe deu a             

conhecer o que será. 

Mateus 9:37 Então disse aos seus discípulos: A colheita é abundante, mas os             

trabalhadores são poucos. 

Mateus 9:38 Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para            

a sua seara. 

Matthew 13:30 Deixai que cresçam juntos até à colheita e, no tempo da             

sega, direi aos ceifadores: Primeiro ajuntem os joio e atá-los em fardos para             

queimá-los, mas ajunta o trigo no meu celeiro. '” 

Mateus 13:39 O inimigo que os semeou é o diabo, a colheita é o fim dos                

tempos e os ceifadores são os anjos. 

Efésios 2: 4 Mas Deus, que é rico em misericórdia, por amor do grande amor               

com que nos amou, 5 quando estávamos mortos em delitos, nos vivificou            

juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), 6 e nos levantaram juntos, e             

nos fizeram assentar juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, 7 para            

que, nos séculos vindouros, Ele pudesse mostrar as riquezas excedentes da           

Sua graça, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 

Jeremias 30: 5 Pois assim diz o Senhor: 

Ouvimos uma voz de tremor, 

de temor e não de paz. 

6 Pergunte agora, e veja, 

se um homem está sempre em trabalho com criança? 

Então, por que eu vejo cada homem com as mãos em seus lombos 

Como uma mulher em trabalho de parto 

E todos os rostos ficaram pálidos? 

7 Ai de mim! Pois esse dia é ótimo, de 

modo que ninguém é como ele; 

E esta é a hora do problema de Jacó, 

mas ele será salvo dela. 

Matthew 24:21 

21 porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve           

desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 
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1 Thessalonians 5: 9 

9 Porque Deus não nos designou para a ira, mas para obter a salvação por               

nosso Senhor Jesus Cristo. 

Isaías 40:25 “A quem me compararás, 

a quem sereis iguais?” Diz o Santo. . 

26 Levanta os teus olhos para o alto, 

e vê quem criou estas coisas, 

que traz o seu exército em número; 

Ele os chama por nome, 

pela grandeza de seu poder 

e pela força de seu poder; 

Nenhum está faltando. 

27 Por que dizes, ó Jacó, 

e fala, ó Israel: 

“O meu caminho está escondido do Senhor,omitida 

e a minha justa afirmação épelo meu Deus”? 

28 Você não sabe? 

Você não ouviu? 

O eterno Deus, o Senhor, 

o Criador dos confins da terra, 

nem desmaia nem se cansa. 

Sua compreensão é insondável. 

Apocalipse 20:10 O diabo, que os enganou, foi lançado no lago de fogo e              

enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e              

noite para todo o sempre.11 Então vi um grande trono branco e O que              

estava assentado sobre ele, de cuja face fugiram a terra e o céu. E não foi                

encontrado lugar para eles. 12 E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé              

diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o                

Livro da Vida. E os mortos foram julgados de acordo com suas obras, pelas              

coisas que estavam escritas nos livros. 13 O mar entregou os mortos que             

nele havia; e a morte e o hades entregaram os mortos que neles havia. E               

foram julgados, cada um segundo as suas obras. 14 Então a morte e o              

inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15 E todo               

aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de               

fogo. 

Hebreus 11: 3 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 

3 Pela fé entendemos que os mundos [durante as eras sucessivas] foram            

enquadrados (moldados, colocados em ordem e equipados para o propósito          

pretendido) pela palavra de Deus, de modo que o que vemos não foi feito de               

coisas que são visíveis. 

Salmo 75: 3 Versão do Novo Século (NCV) 
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3 A terra, com todo o seu povo, pode tremer, 

mas eu sou quem a mantém firme. Selah 

Hebrews 1: 1 Deus, que em vários tempos e de várias maneiras falou aos              

pais pelos profetas, 2 nos últimos dias nos falou por meio de Seu nome, a               

quem designou herdeiro de todas as coisas, através de quem também Ele            

fez os mundos; 3 que, sendo o esplendor da sua glória e a imagem expressa               

da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,             

quando, por si mesmo, purificou os nossos pecados, sentou-se à destra da            

majestade nas alturas, 4 tendo Torna-se muito melhor do que os anjos,            

como Ele, por herança, obteve um nome mais excelente do que eles. 

Mateus 25: 1 “Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que,              

tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2 Agora cinco            

deles eram sábios e cinco eram insensatos. 3 Aqueles que eram insensatos,            

tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, 4 mas os sábios             

tomaram azeite nos seus vasos com as suas lâmpadas. 5 Mas enquanto o             

noivo estava atrasado, todos dormiram e dormiram. 

6 E à meia-noite ouviu-se um clamor: 'Eis que vem o noivo [a]; sai para               

conhecê-lo! 7 Então todas aquelas virgens se levantaram e apararam suas           

lâmpadas. 8 E as loucas disseram aos sábios: Dai-nos do teu azeite, porque             

as nossas lâmpadas estão apagadas. 9 Mas os sábios responderam, dizendo:           

Não, para que não haja muito para nós e para vós; mas vá para aqueles que                

vendem e comprem para si mesmos. 10 E, enquanto iam comprar, chegou o             

noivo, e os que estavam prontos entraram com ele para o casamento; e a              

porta estava fechada. 

11 Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,          

abre-nos! 12 Ele, porém, respondeu, e disse: Em verdade, em verdade te            

digo que não te conheço. 

13 “Vigia, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do                

homem está chegando. 

João 7:38 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 

38 Quem crê em Mim [que se apega, confia e confia em Mim] como a               

Escritura disse, De seu íntimo fluirá continuamente e rios de vida agua. 

Jó 1: 6 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) Agora havia um dia em             

que os filhos (os anjos) de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e              

Satanás (o adversário e acusador) também veio entre eles. 

7 E o Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Então Satanás respondeu              

ao Senhor, indo de um lado para outro na terra e subindo e descendo sobre               

ele. 

8 E o Senhor disse a Satanás: Consideraste o meu servo Jó, que não há               

ninguém igual a ele na terra, homem íntegro e reto, que teme            
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[reverentemente] o medo de Deus e se abstém e evita o mal [porque é              

errado] ? 

9 Então Satanás respondeu ao Senhor: Jó [reverentemente] teme a Deus           

por nada? 

10 Tu não puseste uma cobertura sobre ele e sua casa e sobre tudo o que                

ele tem de todos os lados? Você conferiu prosperidade e felicidade a ele no              

trabalho de suas mãos, e suas posses aumentaram na terra. 

11 Mas estende a mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará                 

na tua face. 

12 E o Senhor disse a Satanás (o adversário e o acusador): Eis que tudo o                

que ele tem está em seu poder, somente sobre o próprio homem não ponha              

sua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. 

Jeremias 1: 5) 

5 “Antes que eu te formasse no ventre te conheci; 

Antes de você nascer eu te santifiquei; 

Ordenei-te um profeta para as nações. 

Apocalipse 12:12 Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós, que habitais neles! Ai            

dos habitantes da terra e do mar! Porque o diabo desceu a ti, tendo grande               

ira, porque sabe que ele tem pouco tempo. 

Apocalipse 13: 7 Foi concedido a ele para fazer guerra aos santos e             

superá-los. E autoridade foi dada a ele sobre cada tribo, língua e nação. 8              

Todos os que habitam na terra o adorarão, cujos nomes não foram escritos             

no Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 

Psalm 25:11 

11 Por amor do teu nome, ó Senhor, 

perdoa a minha iniqüidade, porque é grande. 

Hebrews 10:12 

12 Mas este homem, depois de haver oferecido um só sacrifício pelos            

pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus, 

1 Coríntios 15:42 assim também é a ressurreição dos mortos. O corpo é             

semeado em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. 43 É semeado em           

desonra, é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, é elevado em            

poder. 44 Semeia-se um corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual.           

Existe um corpo natural e existe um corpo espiritual. 45 E assim está             

escrito: “O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivo”. O último Adão            

tornou-se um espírito que dá vida. 

João 17: 9 Eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me                

deste, porque são teus. 10 E todos os meus são teus, e os teus são meus, e                 

eu sou glorificado neles. 11 Agora não estou mais no mundo, mas estes             

estão no mundo, e eu venho a ti. Pai santo, guarda em teu nome aqueles               

que me deste, para que sejam um, assim como somos 
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Filipenses 2: 9-11 

9 Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está               

acima de todo nome, 10 O nome de Jesus deve dobrar todo o joelho, dos               

que estão no céu, e dos que estão na terra e dos que estão embaixo da                

terra, 11 e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória               

de Deus Pai. 

1 João 3:11 Pois esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos               

amemos uns aos outros, 12 não como Caim, que era do maligno, e que              

matou seu irmão. E por que ele o matou? Porque as suas obras eram más e                

as do seu irmão justas. 

Judas 11 Ai deles! Pois eles seguiram o caminho de Caim, correram            

avidamente no erro de Balaão em busca de lucro e pereceram na rebelião de              

Coré. 

Judas 6 E os anjos que não guardaram seu domínio próprio, mas deixaram             

sua própria morada, reservaram em cadeias eternas, sob trevas, para o           

julgamento do grande dia. 

Gênesis 6: 4 Bíblia Expandida (EXB) Os · Nephilim [L caídos; C o significado              

do nome não é claro] estavam na terra naqueles dias e também depois. Foi              

quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres             

humanos. C Hebraico: Adão; 1: 27-28]. Estas mulheres deram à luz crianças            

que ficaram famosas e eram os poderosos guerreiros de outrora. [C Os            

Nephilim de Num. 13: 31–33, embora não relacionados genealogicamente,         

eram gigantes, sugerindo que esses Nefilins antes da enchente também          

fossem.] 

Leviticus 17:11 

11 Pois a vida da carne está no sangue, e eu a entreguei sobre o altar fazer                 

expiação por suas almas; porque é o sangue que faz expiação pela alma. 

Gênesis 9: 6 

6 “Quem derramar o sangue do homem, 

pelo homem o seu sangue será derramado; 

Pois na imagem de Deus 

Ele fez o homem. 

Apocalipse 13:16 Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e            

pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa,             

17 e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca              

ou o nome da besta ou o número do seu nome. 

Apocalipse 14: 9-12 Então um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz:             

“Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa                

ou na mão, 10 também ele beberá do vinho. da ira de Deus, que é               

derramada toda a força no cálice de Sua indignação. Ele será atormentado            

com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro.              
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11 E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm               

repouso algum dia ou noite, que adorem a besta e a sua imagem, e seja               

qual for o que receber a marca do seu nome. ” 

2 Thessalonians 2: 10-12 

10 e com todo o engano injusto entre os que perecem, porque não             

receberam o amor da verdade, para que eles sejam salvos. 11 E por essa              

razão Deus lhes enviará uma forte ilusão, para que creiam na mentira, 12             

para que todos sejam condenados, que não creram na verdade, mas tiveram            

prazer na injustiça. 

Efésios 6:12 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 

12 Pois não estamos lutando com carne e sangue [lutando apenas com            

adversários físicos], mas contra os despotismos, contra os poderes, contra          

[os espíritos mestres que são] os governantes do mundo. desta presente           

escuridão, contra as forças espirituais da iniqüidade na esfera celestial          

(sobrenatural). 

Efésios 2: 2 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 

2 Em que uma vez você andou [habitualmente]. Você estava seguindo o            

curso e a moda deste mundo [estavam sob a influência da tendência desta             

era atual], seguindo o príncipe do poder do ar. [Você foi obediente e sob o               

controle do] espírito [demoníaco] que ainda trabalha constantemente nos         

filhos da desobediência [os descuidados, os rebeldes e os incrédulos, que           

vão contra os propósitos de Deus]. 

Isaías 60: 1-3 A Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 

Levanta-te [da depressão e da prostração em que as circunstâncias te           

mantiveram — suba para uma nova vida]! Brilhe (seja radiante com a glória             

do Senhor), pois a sua luz chegou e a glória do Senhor se elevou sobre               

você! 

2 Pois eis que trevas cobrirão a terra e densas trevas [todos] os povos, mas               

o Senhor se erguerá sobre vós [ó Jerusalém] e sua glória será vista em              

você. 

3 E as nações virão à tua luz, e os reis ao esplendor da tua subida. 

Romanos 8:19 King James Version (KJV) 

19 Pois a mais ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos            

filhos de Deus. 

Ephesians 5:27 

27 para que ele a apresentasse para si uma igreja gloriosa, sem mácula ou              

ruga, ou coisa semelhante, mas para ser santa e sem defeito. 

Matthew 5:18 

18 Pois certamente vos digo que, até que o céu ea terra passem, nem um               

jota ou um til passará da lei, até que tudo seja cumprido. 

Romanos 9:28 Pois ele acabará a obra e quebrantará em justiça, 
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porque o Senhor fará breve trabalho sobre a terra. 

Jeremiah 31: 3 

3 Apareceu o Senhor de outrora, dizendo: 

Sim, amei-te com amor eterno; 

Portanto, com amor bondoso, eu te atraí. 
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