
 

Grande Transição Preste a Acontecer 

 

Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia 17 de Julho de               

2019. E são 2:30 da tarde. Estou gravando em Comal, no Reino Unido. Eu              

realmente tenho uma palavra impressionante do Senhor e a escritura que           

Ele me deu era foi do livro de Ageu, capítulo 2 versos 1 a 9. Então eu vou ler                   

e depois eu vou ler as palavras que Ele me deu. Vamos deixar as palavras               

falarem por si mesma. Mas o título é: Grandes Transição Preste a Acontecer.             

E enquanto eu andava na cidade, O Senhor ficava falando comigo e            

repetindo, “mudança”, “mudança”, “mudança”...  

 

Mas, tudo isso é bom para Seus filhos. Tudo é bom. Então vou deixar o               

Senhor falar com você. Oro Pai celestial que o Senhor encoraje o Seu povo              

hoje. Aumente a fé deles enquanto eles ouvem essas palavras do que o             

Senhor vai fazer na vida deles. E nós lhe louvando e agradecemos Senhor e              

que Seu testemunho é verdadeiro. E nós somos suas testemunhas. O           

Senhor sempre tem testemunhas que declara quem o é Senhor que é o             

Senhor Jesus. Eu não sei como falar Senhor então eu vou deixar as suas              

palavras falarem e, eu oro, Espírito Santo que o Senhor toque em cada um              

de Seus filhos hoje. 

 

Mas, eu lhe agradeço Senhor por compartilhar comigo hoje e o que o Senhor              

me der, eu vou entregar. E só lhe agradeço por me dar força hoje porque o                

Senhor sabe do meu ombro doido. E lhe agradeço e lhe louvo Senhor Jesus,              

realmente lhe dou. 

 

Então cobre os Seus filhos com o sangue de Jesus cristo. Oro também que o               

inimigo não pega nada do Senhor e nem atrapalhe qualquer uma de suas             

palavras. Que as Suas palavras estejam bem profunda nos corações dele           

hoje. Eu oro no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. 

 

Ok, então vou ler o capítulo 2 no livro de Ageu, versículos 1 a 9. Depois eu                 

continuarei com a mensagem que o Senhor deu para mim. E eu espero que              

sejam bem abençoados com essas palavras. Eu estou totalmente surpresa          

com suas palavras.  Estou confiando e acreditando em Suas palavras. 

 

Em Ageu 2: 1-9, “No sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a               

palavra do SENHOR por intermédio do profeta Ageu, dizendo: 

Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué,             

filho de Jozadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: 
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Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E               

como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos,             

comparada com aquela? 

Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de            

Jozadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o            

Senhor, e trabalhai; porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. 

Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o             

meu Espírito permanece no meio de vós; não temais. 

Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco,             

farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca; 

E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações,              

e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. 

Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. 

A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos                

Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos”. Amém, oh              

que palavras poderosas. 

 

E é isso, que a situação final da casa será maior que antes. Eu já tinha                

ouvido essas escrituras muitos anos antes. Que tudo não está perdido e que             

que Deus quer nos construir. Que Deus quer nos construir. Porque é para a              

Sua Glória. É para o seu nome.  

 

Então é isso que o Senhor falou, “Tudo está para mudar, meu povo, meus              

filhos. Há uma mudança iminente sobre a terra. Onde houve grandes perdas            

em suas vidas, o Senhor trará grandes ganhos em sua vida. O que uma vez               

foi perdido, será achado. Eu estou levando meus filhos a um lugar espaçoso             

e seguro que o que o inimigo fazia tirando as palavras de vida de você, ele                

não poderá fazer mais isso.  

 

Eu tenho ouvido seus prantos, meus filhos. Eu vou remover aqueles de sua             

vida aqueles que vinha lhe prejudicando. Eu vou edificar você na fé mais             

santíssima para que todos vocês fiquem sem mácula e sem culpa. 

 

No que satanas tem roubado de sua saúde física, mental e emocional, Eu             

vou restaurar. Eu sei o quanto estão cansado. Mas, há mudanças preste a             

acontecer em sua vida. Aqueles que tomaram vantagem de você, no final            

olharam para o pó da terra procurando pedaços de pão. 

 

Do mesmo jeito que humilhei Nabucodonosor, assim também vou humilhar          

aquelas ovelhas que se engordaram de minhas pequenas ovelhas. 
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Fiquem encorajados, eu tenho ouvidos suas lamentações. O que te traíram.           

Eu tenho visto aqueles que não tem piedade. Não tem misericórdia. E eles             

tem tomado o que é seu por direito. Eu vou te levantar acima de todos os                

seus inimigos. Acima de suas situações. Onde Satanas e aqueles que te            

roubaram, nunca mais roubarão.  

 

Não medi do que estou preste a fazer, assim como fiz na igreja antes. Pois a                

glória no final será maior do que no início. Estou chegando com curas nas              

minhas asas. Você tem esperado. Você tem tido paciência com aqueles que            

tem te usado com desprezo. 

 

Eu estou preste a lhe mover meus filhos. Antes de você perceber. Bem             

perante dos teus próprios olhos, você acordará e verá que está num lugar             

espaçoso. Num lugar ao lado de Águas Calmas. Num lugar onde eu virei e te               

encontrarei para curar as suas feridas, pois eu sou o Senhor que te cura. 

 

Eu vou restaurar a sua alma, sua mente, suas emoções e seu corpo. Eu vou               

regenerar você, pois é meu propósito, é meu prazer trazer-lhe todo bom            

presente de cima. Você vai ouvir a minha voz. Você vai me ver assim como               

os discípulo de antigamente. Eu colocarei minhas palavras em seu coração.           

E satanas não terá poder sobre você.  

 

Eu tenho testado muitos. Você agirá com grande ousadia de minha palavra.            

Você verá coisas grandes que nunca viu ou leu. Eu sou o seu grande médico               

e eu sou o Senhor que te cura. Eu vou distribuir novos tons a muitos. Tons                

nunca ouvido antes. Porque Eu sou aqueles que criou todas as línguas. 

 

Minha glória está com aqueles que são mansos e humildes. Aqueles que não             

roubam e nem sobrecarregam outros. Muitos serão humilhados pelo minha          

poderosa mão por um tempo para levá-los ao arrependimento. 

 

Besteiras e coração duros tem levado muitos dos meus filhos a tropeçarem.            

Eu tengo ouvido as lamentações deles. Eu ouço seus prantos e aquele que             

roubou, nunca mais vai roubar.  

 

As palavras que eu lhe dar nunca serão arrancadas ou sufocadas porque pois             

meu favor está com você. Então, meus filhos, se preparem porque eu vou             

providenciar tudo o que você precisa. Eu tenho testado a sua obediência,            

seu amor e sua sinceridade para comigo. Eu tenho trazido muitos de volta             

ao Primeiro Amor. As obras agora são maiores do quando eles primeiro            

começaram.  
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Todo o seu semblante mudará. Sua luz vai brilhar. Minha paz descansará em             

você e eu removerei você de seus inimigos. Mudança, meus filhos, mudança.            

tudo está preste a mudar. Você acordará; sim, você acordará e saberá que             

eu o visitei. Alegria será seu companheiro constante. Louvor fluirá de sua            

barriga enquanto você ouvir os Anjos Cantando. O Senhor continua… 

 

Seu coração será curado e ampliado para que Eu possa enchê-lo com meu             

amor. Meu amor expulsará todos os seus medos. Satanás nunca mais usará            

esta arma de medo para te puxar para baixo. Você vai derrubar todas as              

suas fortalezas dele que te mantive em escuridão e medo e muita fraqueza. 

 

Você vai pisar em cobras e serpentes. Você vai desarmar com minha palavra             

forças que prenderam meus filhos e paredes vão cair assim como Jericó. Sua             

vida do jeito que você vive está preste a mudar. Uma grande transição está              

preste a acontecer. 

 

Mudança, meus filhos, mudança. Olhe somente para mim. Eu estou lutando           

as suas batalhas, todos os dias, porque você pertence a mim.  

 

As Portas do Inferno não prevalecerão. O que você está prestes a            

testemunhar está além de qualquer coisa que você tem visto e ouvido. Uma             

nuvem de testemunhas verão multidões e multidões de novas almas          

entrando no reino de Deus. 

 

Mudança, meus filhos, mudança. Mudança no passado. Mudança de país.          

Você terá tudo que você precisa para compartilhar e cuidar com o Reino de              

Deus. Tudo não está perdido como pensava meus filhos amados. Seus olhos            

verão a glória de Deus.  

 

As visões e sonhos que eu tenho mostrado de mim mesmo, não será nada              

comparado quando Eu ficar perante você em minha glória. O final está            

chegando bem perto meus filhos. A Grande Tribulação está em frente. E eu             

estou preparando você para a vitória. Nada mais e nada menos. Você vai             

voar como águias. Sua aparência mudará com minha luz e muitos deverão            

ser atraídos por ela. 

 

Eu vou fazer você ousado como um leão. Todo o medo desaparecerá. Todo             

medo do homem, Eu sou o Senhor. O Senhor continua… 
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Todos os caminhos corruptos serão endireitados. Todas as montanhas, os          

bloqueios que tem, serão removidos durante a noite. É por acaso meu braço             

curto? Não há nada impossível comigo! 

 

Você andará em água. Você verá demônios fugindo em no nome de Jesus. O              

chão se abrirá e muitos verão a porta do inferno como nunca antes. Muitos              

vão correr para os meus braços. Eu sou o Senhor. Meu nome é Jesus.              

Salvação está aqui. A cura está aqui. Não se desespere meus pequenos            

filhos. 

 

Deus é amor. E Eu vou derramar meu amor e Graça em grande medida              

jamais conhecida. O céu está descendo. Meus santos estão trazendo-o para           

baixo. Então meus filhos preparem-se. Que durante a noite, você será           

mudado. eu Sou o Senhor.  

 

Você vai ser. Você será a minha testemunha no topo das montanhas. Na             

minha montanha. Eu Sou o seu lugar de segurança. Eu vou colocar você em              

cima da minha rocha. Eu vou mudar você para trazer a minha glória.  

 

Você, meus, contemplará todas as coisas boas. Pois Eu Sou a bondade.            

Minha bondade é terrível. Minha bondade é santa. Minha bondade mudará           

corações de pedra para corações vivos.  

 

Mudança, meus filhos. Mudança está chegando a você. Não tenha medo que            

Eu mudar você. Isso eu tenho que fazer para que você possa ficar perto de               

mim. Isso eu tenho que fazer para preenchê-lo totalmente com minha           

Palavra. Minha palavra nunca mais será sufocada ou arrancada por Satanas.           

Porque a minhas Palavras, o meu amor, vai completamente explusa-lo.  

 

Então meus filhos, não fiquem com medo. Eu estou voltando para você com             

meu amor, minha paz, minha compaixão, meu coração, minha vida e  mais.  

 

E isso é porque Eu tenho escolhido você. Vocês são as minhas testemunhas.             

Eu tenho escolhido você. Você não me escolheu. Eu escolhi você porque eu             

me alegro com você. Tudo que você tem perdido, vai voltar para você. Tudo              

vai voltar porque você tem me conhecido. Você tem me amado. E você tem              

procurado o meu reino e minha justiça.  

 

Sim, eu falo para você; aquele que rouba, não roubará mais. Eu Sou o              

Senhor. EU SOU que EU SOU. Eu Sou Jesus.  
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Então eu falo, que Deus abençoe você. Esta foi um mensagem tão poderosa.             

Eu oro que você a escute de novo, e de novo. Eu certamente vou. 

 

Eu espero que Deus nunca vai ficar triste. A palavra Dele é certa. A palavra               

Dele é verdadeira. E a glória de Seu templo será muito maior. Nós estamos              

prestes a testemunhar muitas, muitas, coisas. 

 

A palavra que eu estava ouvindo repetidamente era “mudança”. Eu estava           

tentando visualizar como por exemplo a gente fica fazendo as nossas coisas            

indo para a escolar, etc e de repente o dia está aqui. E a gente vai saber.  

 

Eu sinto que vai ser algum tipo de elevação. Como Deus nos levantando das              

nossas circunstância. Ele vai tirar de nós todo medo. O que eu senti também              

hoje de manhã, eu acho que senti no meu espírito, vocês sabem… o inimigo              

vem como uma inundação com coisas negativas, coisas negativas, com          

dúvidas… tudo vai terminar. Tudo vai terminar. Porque o amor de Deus vai             

expulsar todo o medo. Seremos ousados como os leões. Ficaremos tão           

cheios do Espírito Santo. Será constante a corrente do Espírito Santo.  

 

E é essa razão que estamos sendo preparados. Como assim? Temos passado            

pelos testes. Refinamento. Tropeçamos tantas vezes. Muitas vezes        

machucamos outras pessoas porque estamos feridos. Deus está dizendo que          

Ele está trazendo cura. 

 

Ele sabe disso. Ele não está julgando. Não devemos julgar os nossos irmãos             

e irmãs. Perdoa-me meu Senhor. O Senhor tem me mostrado que aquele            

que rouba não vai roubar mais. O Senhor tem me mostrado que muito do              

povo dele tem sido roubado. 

 

Tem acontecido comigo várias vezes. E o Senhor tem falado para mim para             

não preocupar porque tudo que foi perdido, o Senhor ia trazer de volta para              

mim. 

 

Mas é para o reino de Deus. É para a expansão do Reino de Deus. Essa é a                  

razão do porque fomos testados. É por isso que a palavra fala, procura             

primeiro o Reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão             

adicionadas para você. Ele tem colocado as prioridades certas. Ele          

certamente tem feito isso em minha vida. Tem sido difícil. Muito, muito            

difícil.  
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Mas, a cura será física, mental, e emocional porque nós seremos puros            

vasos, testemunhas de Jesus Cristo nestes finais de tempos.  

 

Eu senti enquanto escrevia que as pessoas vão ver as portas do inferno. A              

terra vai quebrar e abrir. Eu vi isso em muitas mensagens proféticas. A terra              

vai quebrar e abrir. E será em tão profundidade que as pessoas irão ver que               

há pessoas vivendo lá. E que Satanas está lá. O inferno é na terra. E é bem                 

profundo.  

 

Então obrigado. Abençoai neste dia. Aqui é Jacky Julyan gravado de colmo.            

No Reino Unido. E eu falarei de novo mais tarde. Tchau por agora. 
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