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Recebido 7-16 e 7-17-2019 

 

Eu preciso de você para dar uma mensagem para algumas das minhas            

pessoas Meu filho. 

Por favor, leia e / ou escute o que seu Pai tem a lhe dizer agora. Primeiro                 

de tudo eu quero que você saiba que eu te amo com um amor eterno e                

incondicional e nada que você possa fazer vai mudar isso. No entanto, um             

bom pai disciplina seus filhos. EU SOU o Pai de todos e todos os Meus               

caminhos são perfeitos. Se você está se desviando do Meu caminho reto e             

estreito, tentarei trazê-lo de volta ao caminho. A princípio, Meu Espírito           

gentilmente sussurrará para você ou o cutucará, mas se você ignorar isso,            

vou recorrer a ações mais drásticas. Vou chamar seus pecados em           

particular como estou fazendo agora com alguns. Se isso não funcionar,           

eu o chamarei publicamente, se você ainda não se virar eu permitirei            

algum tipo de dificuldade ou até mesmo uma tragédia em sua vida para             

que você se arrependa diante de mim. Mesmo com isso alguns vão tão             

longe do Meu caminho que eu tenho que entregá-los a Satanás para a             

destruição de sua carne na esperança de que sua alma seja salva. Alguns             

foram completamente entregues ao seu pecado. 
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A principal razão que estou tendo Meu filho escrever esta mensagem é            

dizer-lhe para parar de tentar prever quando meu filho vai voltar para sua             

noiva! 

Eu tive o suficiente da sua data, definindo o tolo! 

Você não se importa como você está se fazendo e Me parece nos olhos do               

mundo não salvo ao seu redor? Você não sabe o que meu filho disse? 

Mateus 24:36-44 

“36 Mas daquele exato dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do              

céu, nem o Filho, mas somente o Pai. 37 Assim como os dias de Noé,               

assim será a vinda do Filho do homem. 38 Pois, como naqueles dias que              

antecederam à enchente, estavam comendo e bebendo, casando-se e         

dando casamento a mulheres, até o dia em que Noé entrou na arca. 39 E               

eles não sabiam nem entendiam. até que o dilúvio veio e varreu todos             

eles - assim será a vinda do Filho do Homem. 40 Naquele tempo dois              

homens estarão no campo; um será levado e um será deixado. 41 Duas             

mulheres estarão moendo no moinho de mão; um será levado e um será             

deixado. 42 Vigiem, pois, a estrita atenção, sejam cautelosos e ativos],           

pois vocês não sabem em que tipo de dia, se próximo ou distante, seu              

Senhor está vindo. 43 Mas entenda isto: se o dono da casa soubesse em              

que [parte da noite, se numa noite ou uma manhã] vigia o ladrão, ele              

teria observado e não teria permitido que sua casa fosse minada e            

arrombada. 44 Você também deve estar preparado, pois o Filho do           

Homem está chegando em uma hora quando você não O espera.” 

Agora eu lhes digo isto, o Filho agora sabe quando Ele está voltando, mas              

quando Ele tinha um corpo carnal Ele não sabia. Ele foi feito um pouco              

menor que os anjos, assim como você é e os anjos nem sabem a data de                

Seu retorno, mas eles sabem que é muito próximo. (Leia Salmos 8 e             

Hebreus 2) Quando Meu Filho Se humilhou e desceu para viver a vida de              

um homem, limitou-se a si mesmo. Ele não era mais onisciente,           

onipotente ou onipresente, juntamente com muitas outras maneiras pelas         

quais se limitava a si mesmo, Ele era carne e sangue como você é. Ele é                

um sumo sacerdote compreensivo, Ele sabe o que você passa em seus            

corpos de carne. Ele ficou fraco para que você pudesse ser fortalecido. Ele             

é o primogênito de muitos irmãos e está levando muitos filhos de Deus             

para se gloriarem com Ele. Ele agora é glorificado à minha direita e ele              

retornará como o rei vitorioso dos reis e Senhor dos senhores, o leão da              

tribo de Judá. Ele sabe quando Ele retornará, mas os de carne e osso NÃO               

SABEM! 

Outra razão pela qual não vou contar a ninguém uma data exata sobre as              

coisas que acontecerão é porque então o inimigo saberia. Isso não faz            

parte do Meu plano, Ele quer saber mais do que qualquer um de vocês! Se               
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Ele soubesse todos os detalhes específicos sobre os Meus planos, Ele           

tornaria ainda pior o tempo do que já será. Ele sabe que a data está               

ficando muito próxima, mas não exatamente quando. As instruções finais          

para Meu remanescente / noiva serão dadas no lugar secreto onde o            

inimigo não pode entrar. Cada um de vocês precisa estar no lugar secreto             

comigo diariamente, tanto quanto possível. 

Por favor, pare com a adivinhação! Você está perdendo um tempo           

precioso que você poderia usar para se preparar para os momentos que            

estão à porta! Você precisa esconder Minha palavra em seu coração agora,            

pois logo chegará o dia em que a internet não a conterá e então chegará o                

dia em que até mesmo a versão impressa da Minha Palavra será banida e              

destruída. Você precisa passar mais tempo comigo no culto e na oração,            

para que possa conhecer a voz do Meu Espírito que fala a todos que              

conheço pelo Espírito. 

Agora, para aqueles de vocês que estão condenando e apontando os           

dedos para aqueles que pensavam que o arrebatamento aconteceria em          

17 de julho de 2019 ou qualquer outra data prevista por qualquer pessoa,             

EU ESTOU VENDO VOCÊ! Não me faça disciplinar você! A maneira que            

muitos de vocês estão agindo agora, é melhor você ser grato que Jesus             

não voltou em 17 de julho de 2019, porque Ele não teria pegado você e               

você teria sido deixado para trás para passar pela Grande Tribulação e ser             

purificado! Trate seus irmãos e irmãs que foram enganados com amor,           

bondade, misericórdia e graça para que não caiam da fé. Se a sua             

condenação, ridículo e julgamento fizerem com que qualquer um dos Meus           

pequeninos se ofenda, seria melhor que você tivesse uma pedra de           

moinho amarrada no pescoço e que você tivesse sido lançado no mar do             

que o que farei acontecer com você! Mostre o amor que Meu Espírito             

Santo colocou em seu coração para esses pequeninos. Agora, aos falsos           

profetas e pastores que espalharam essas mentiras e se aproveitaram dos           

pequenos e os conduziram para o caminho errado, EU MESMO VOU LIDAR            

COM VOCÊ! ARREPENDA-SE! ARREPENDA-SE! ARREPENDA-SE! ANTES DA       

MINHA IRA É DERRAMADA SOBRE VOCÊ! 

Agora, esta é a ordem que eu dei a você muitas vezes, mas será repetida               

para aqueles que não a conhecem. O fato de meu filho estar pegando o              

remanescente / noiva não ocorrerá antes da bandeira falsa, evento de           

início de fogo em Nova York. Isso levará ao colapso econômico, à guerra             

nuclear, à fome, à doença, à perseguição e, em seguida, o sol escurecerá             

ao meio-dia e a lua ficará vermelha de sangue. Meteoros e anjos caídos             

atingirão a Terra, junto com uma bola de fogo enviada por Mim dos céus,              

que causará o maior terremoto que você já conheceu. É quando os            

144000 são marcados, esse grupo escolhido será totalmente transformado         
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durante a escuridão espessa e grosseira. É quando eles se levantarão e            

brilharão, não antes. Eles brilharão intensamente, como lâmpadas cheias         

de óleo fresco e puro do Meu Espírito. Eles realizarão os maiores milagres             

até mesmo vistos na face da terra, nada será impossível para eles. Eles             

terão o Meu Espírito sem medida, mais do que Yahshua tinha quando Ele             

andou na terra. É quando a grande colheita será ceifada antes que eu             

derrame a minha ira sobre toda a terra. Então meu filho levará seu             

remanescente / noiva para fora da terra. 

Meus filhos, quero que leiam estes capítulos da Bíblia para que saibam o             

que está por vir: Mateus, capítulo 24, Apocalipse, capítulos 6-8, Joel,           

capítulo 2, Isaías, capítulos 13 e 60 

Meu filho está chegando muito em breve! 

ESTEJA PRONTO! 

Seu pai Aba 
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