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PREPARA-SE 
 

Ele começou falando, “Te prepare”, duas vezes. Prepare-se a qualquer          

momento para ir aonde eu ordeno que você vá. Houve um alerta alto que              

está escondido das massas, um perigo conhecido que está sendo mantido           

oculto. Eu digo a você neste dia, esteja preparado, esteja alerta e ouça e              

aguarde meu comando. Meus profetas estão soando o alarme. Eles estão           

falando do topo dos telhados. As luzes vermelhas estão piscando, mas           

ninguém está ouvindo. Esteja em alerta meus filhos, pois eu posso ver todas             

as coisas. Eu digo tudo o que está chegando. Eu sou o Alfa e o Ômega, o                 

começo e o fim. O fim está se aproximando. Este não é um ensaio geral.               

Este é o negócio real. Essa é a realidade. A guerra de todas as guerras está                

entrando em jogo. Esteja preparado, aqueles no alto dos governos; aqueles           

em lugares de poder; sabem que algo está vindo. As luzes vermelhas estão             

piscando. Esteja preparado, pois a ambulância não durará muito. O Senhor           

continua a dizer que a destruição de grandes proporções está a apenas            

alguns segundos de ser revelada. A apostasia plena das igrejas será           

manifestada. Meu próprio povo, meus mensageiros, meus filhos, todos         

sendo super naturais escondidos pelos meus poderosos anjos. Eles estão          

literalmente envoltos em branco no meio que não pode ser visto. Eu estou             

aqui meu amado, diz o Senhor diz. Eu estou andando pela sua terra.             

Enquanto falo, o julgamento esta aqui, você nasceu em um tempo de            

julgamento. Eu te preparei para a tristeza desde que você nasceu. Meus            

filhos prepararam seus corações diante de mim. Isso preparou seus corações           

para serem vulneráveis, quebrantados e contritos diante de mim. Esta é           

minha graça, meu favor. Como Noé trouxe conforto e salvação, eu também            

nasci muitos Noé está trazendo tudo o que eu estou comandando de você. O              

Senhor continua ... A arca está quase pronta. Os toques finais, o            

recolhimento do meu povo, em um só lugar. Um lugar que não está contido              

em quatro paredes. Mas um lugar espiritual, um cenário que designei desde            

o começo. O que você verá é puramente no reino espiritual acima. Para             

aqueles que andam no espírito, vocês estão sentados agora em lugares           

celestiais. Embora você estivesse fisicamente aqui na Terra, seu espírito está           

comigo, seu pai. Muitos estão espiritualmente mortos. O livro que muitos           

lêem não lhes trará esperança, a menos que eles me chamem, Jesus. Pois             

eu sou o único que pode salvar ao máximo. Muitos estão se preparando,             

mas como o mundo. A comida está tão contaminada que não serve para             

comer. Embora muitos ignorem e pereceram. A fome está à frente. Como os             

1 

https://www.youtube.com/watch?v=LUrYeNaO880&t=975s


venenos liberados, deve matar todos os nutrientes. As águas se tornarão           

amargas. E muitos morrerão de sede. Eu treinei alguns muitos através de            

dificuldades profundas, fome, sede, através de ocorrências naturais de         

privação, mas também através de práticas espirituais de jejum, tanto de           

água como de alimento. Eu, o Senhor, preparei e ensinei a mim mesmo.             

Nenhum homem te disse. O que você aprendeu, eu fiz você esquecer. Isso é              

porque você é minha, diz o Senhor, e eu salvei um Remanescente que anda              

nos meus caminhos. Vocês são meus remanescentes, mas poucos, pois não           

trabalho nas multidões aqui na Terra. Muitos de vocês estão sozinhos           

mesmo em sua própria família. Este também foi o caso de Noé. No entanto,              

trouxe toda a sua família no arco. Vou trazer sua família porque prometi             

fazê-lo. É o meu caminho. É o meu desejo. Sempre foi assim desde o              

começo. Até agora, mas logo porque eu tenho preparado você, você deve            

conhecer o meu poder de ressurreição do alto. Existe poder no meu sangue.             

Poder na minha palavra. E vocês todos, meu remanescente, receberão o           

poder do alto da minha sala do trono, como prometido em Joel. Não há              

outra hora a não ser agora. O julgamento está aqui. Está em toda a terra,               

agora mesmo. Minha ira está aqui. Minha indignação despertou quando          

estou em pé para proclamar tudo o que prometi àqueles que não amam seu              

Senhor, seu Deus. Pois eu sou o Deus Todo-Poderoso. Minha Majestade é            

conhecida. Pode ser visto claramente. Minha ira é revelada. Eu abri os céus.             

Muitas carruagens de fogo esperam nas asas. Meus anjos poderosos estão           

em alerta em espera de cada criança minha. Não tenha medo da morte dos              

meus filhos. Pois isso não tem efeito sobre você. Em Frente você vai, mas              

não vai tocar em você. Pois minhas mãos te levarão para casa. Não tema              

meus filhos, seja ousado e corajoso. Pois eu preparei e fortaleci você para             

vencer. Não olhe para trás, meu amado. Continue ouvindo. Continue          

olhando para mim, pois estou aqui. Estou com você. Eu te conduzirei através             

de todo julgamento de fogo. Cada tentação, minha vara e minha equipe o             

confortarão. Só em mim mostra que você encontra descanso. Os problemas           

estão se multiplicando em todas as contagens. O anjo da morte paira para             

muitos que passam deste mundo. Muitos para a destruição e os poucos para             

a vida eterna. O Senhor continua dizendo ... Mau batendo em meus filhos.             

Mau mal e perdoe como seu pai te perdoou. Pois o que te espera é paz,                

vida, vida eterna. Eu te receberei em casa. Esse tempo está tão perto. Tão              

perto. Não desanimes, pois te escolhi. Eu predestinei, sabendo que você me            

procuraria. Eu projetei sua vida. Deitei suas escolhas e o guiei pelo terreno,             

embora o terreno fosse muito difícil. Eu permiti que Satanás peneirasse você            

como trigo, mas apenas por um curto período. Minha misericórdia é ótima.            

Meu amor nunca acaba. Embora você me conheça, mas através de um            

espelho desbotado. Você logo verá toda a minha glória. É logo minha            
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amada. Estou com você nessas últimas horas, como prometi. Então, meus           

filhos, não desanimem, pois o fim está à vista. Embora as tempestades            

sejam grandes, eu ouço seus gritos. Eu ouço seu louvor. Meus olhos sempre             

olham e guiam cada passo seu. Então esteja preparado. Fique sóbrio. Seja            

vigilante. Seja ousado e corajoso. Pois eu fui à frente de você. Permaneça             

em mim. Permaneça em mim porque sem mim você não pode fazer nada.             

Eu estou com você sempre até o fim dos tempos. No amor, Jesus. 
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