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PALAVRA 

 

Muitos dos Meus filhos têm vivido no fundo de muitas cavernas. Muitos dos             

Meus filhos foram esmagados pelo inimigo em cada virada. Muitos dos Meus            

filhos têm vivido em extrema pobreza, tristeza e desespero. 

 

Meus filhos, não há uma emoção que eu não tenha passado por Mim             

enquanto andava nesta terra. Eu entendo totalmente tudo o que há para            

saber sobre fraqueza e tentações. 

 

Eu estou aqui para declarar a você neste dia que tudo está prestes a mudar.               

Uma grande metamorfose, uma transformação surpreendente está       

ocorrendo agora. Onde você teve a cauda, embora você não tenha, agora            

você tem a cabeça. Onde houve uma grande falta, não lhe faltará mais.             

Minha abundância, minha bênção, meu favor agora repousa sobre você          

neste dia. 

 

Onde você orou em segredo a Meu Pai, agora é o tempo em que Meu Pai o                 

recompensará, abertamente, diante de seus inimigos. Onde você foi         

envergonhado, ignorado e considerado um tolo neste mundo, eu farei hoje           

mesmo, realmente, hoje mesmo, que o seu manto seja um de honra. Pois             

eu sou o único que te levanta para um tempo como este. 

 

Não te disse por meio de Meu servo Tiago que aqueles que estão em todas               

as provas por causa da justiça serão aperfeiçoados na presença de meu Pai?             

Apesar de vos ter abatido por um tempo para vos testar no Meu santo fogo,               

revelarei a todos os que te escarneceram, te desprezaram e lhes chamaram            

de falsos que sois Meus e Eu vou levar a vergonha nas próprias cabeças              

deles. 

 

Eu estou transformando você para trazer glória ao Meu Nome. Você foi            

considerado digno aos olhos de meu pai. Você se levantou e honrou meu             

nome. Aqueles que honram o Filho serão honrados por Meu Pai. Aqueles que             

me rejeitarem serão rejeitados por meu pai. Aqueles que receberam você           

me receberam, Jesus. Eu devo visitar muitos a quem a igreja rejeitou, quem             

eu amo. 

 

Eu já disse: Está escrito que farás obras maiores do que Eu, Jesus, o Filho               

de Deus, conforme andei pelas ordens de Meu Pai. Agora, neste tempo de             

sua transformação, você verá a Minha Glória ao testemunhar o que nunca foi             

visto neste momento. Meu poder repousa sobre você. Fique tranquilo e saiba            
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que eu sou Deus. Porque Eu digo que não é por força, nem por poder, mas                

pelo meu Espírito diz o Senhor. 

 

Você tem visto, você tem ouvido que muitos saem em seu próprio poder.             

Você testemunhou em sua vida aqueles que tem falado que tem o poder de              

Deus. Eu te digo a verdade, isso não vem de mim. Você viu e observou uma                

forma de Deus, mas sem poder. O Reino de Deus foi roubado e trazido              

através do esforço humano, entendimento humano e não através do Meu           

Espírito.  

 

Meu reino foi devastado, tomado por força. Táticas de suborno, corrupção,           

manipulação para fazer algo acontecer. Isso é feitiçaria, isso tem sido           

feitiçaria. Como Simão, o Feiticeiro, tentou tomar o Espírito Santo por           

dinheiro, também essa geração tomou o Meu Reino através do amor ao            

dinheiro, mas pelos seus frutos vereis que os seus trabalhos trouxeram           

corrupção de muitos corações. Tudo está exposto, não pode ser contido. 

 

Agora o Reino de Deus está aqui! É revelado! É protegido por anéis santos              

de fogo, isto é do meu pai. O Reino de Deus não será pisado pelos homens.                

Agora é a hora de sua transformação, de portador de presentes de bronze,             

Eu agora elevo você para vasos de ouro, pois você suportou muitas            

provações. Você lutou muitas batalhas. 

 

Embora eu ainda esteja refinando você, não recue, fique perto de Mim.            

Continue lutando contra o bom combate da fé e continue pressionando para            

Mim, Meus filhos. Eu digo isso para avisá-lo que, enquanto você estiver aqui             

nesta terra, seu inimigo, Satanás rondará buscando qualquer oportunidade         

para distraí-lo. Fique perto de Mim, livre-se das muitas distrações do mundo.            

Mantenha seus olhos em Mim, o Autor e Consumador de sua fé. Eu devo              

terminar e completar o trabalho que comecei. Não recue. Todos os dias            

escolham a Vida. Escolham seguir-Me porque Eu estou contigo e te           

entregarei transformado como filhos e filhas que és para o Meu Pai. 

 

Estou ansioso para levá-lo para casa, mas também tenho o desejo de trazer             

muitas outras almas para o Meu Reino. Dar-te-ei maior amor e alargarei tua             

tenda, pois aumentarei seu coração para os perdidos. Eu aumentarei as           

dimensões de sua tenda, pois estou trazendo Minha Colheita, sim, esta é            

Minha colheita, não a do homem. Quem é o homem que você está             

consciente dele? 

 

Este é o Meu Reino, tem sido Meu e do meu Pai desde o princípio. É para                 

Minha Glória, Meu Nome. 

 

Sim, meus filhos, sua transformação está aqui! Eu estou trazendo você para            

o Monte Sinai, você testemunhará a Minha Glória. Eu passarei e todos a             

verão. Todos se ajoelharão quando eu vier em Glória, pois Meu é o Reino,              

pois Meu é a Glória, e eu não compartilharei Minha Glória. 
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Segure meus filhos, aperte seus cintos da verdade. Preparem-se para o           

passeio da sua vida enquanto eu te transformar. Eu te levantarei nesse dia e              

todos os seus inimigos verão e, contemplarão e, eis que o meu favor             

repousa sobre você. 

 

Quando Rute se apegou a Noemi, agarre-se a mim, pois sou seu Senhor e              

Salvador. Meu Deus é seu Deus, meu Reino é seu Reino. O nascimento,             

iminente, de amargura para a alegria e lugares agradáveis está aqui. 

 

Todo o meu povo está se posicionando. O nascimento do Meu Reino está             

prestes a nascer e, oh!, como Eu ansiava por este dia. O teu Criador é o teu                 

Marido e tu és a Minha Noiva. 

 

Preste atenção! Eu sou a sua grande recompensa! Eu sou a sua enorme e              

grande recompensa! Abundância de alegria é o Meu presente e deve ser            

liberado para a Minha Glória. Aquele que roubou, não mais roubará. 

 

Meus filhos, minha noiva, preparem-se porque Eu vou trazer o Meu Reino            

sem impedimentos. Não tenhas medo porque os Meus Guerreiros Poderosos          

estão ao teu redor e também com sua família, porque eu não te disse que               

salvarei até a tua própria casa. 

 

Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, o que Deus planejou para aqueles            

que O amam. 

 

Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o SENHOR. 

 

Coloque toda a armadura de Deus Meus filhos, Minha noiva, enquanto o sol             

nasce, o Noivo sai para cumprimentar a Noiva! 

 

Meu retorno é iminente Meus filhos. Não tenha medo das coisas de que os              

outros temem porque eu estou contigo. Eu sou sua enorme e grande            

recompensa. Eu sou Aquele que vive. 

 

Eu amo você com um amor eterno. Minha faixa sobre você é amor. 

 

Sim, Meus filhos, Eu te amo! 

 

 

EU SOU O QUE SOU 

antes que Abraão existisse, EU SOU. 
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