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UMA LINHA ESTÁ TRAÇADA 

 

A linha foi desenhada na areia. Minha distinção entre o que é santo é              

definida, sempre foi estabelecida desde a fundação do mundo. A minha           

aversão ao mal não mudou, pois eu, o SENHOR, não mudo. Sim, minha             

distinção, minha linha, meus limites são tão firme e seguro desde o início.             

Pois Eu sou o começo e Eu sou o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o                    

primeiro e o último! Diante de Mim não há outro Deus, fora disso, tudo é               

como idolatria, bruxaria e iniquidade à Minha Vista. 

A linha foi traçada. Minha distinção entre aqueles que Eu escolhi foi            

predestinada desde o princípio. Pois sei todas as coisas, sou todas as coisas,             

Eu estou em tudo, vejo tudo,e escuto tudo. Eu, Jesus, sou a Luz do mundo,               

em Mim não há trevas. Sem Mim, você até tropeçaria na luz do dia que vc                

chama de dia. A noite é como o dia para Mim, pois nada, nem pensamento,               

nem imaginação estão escondidos da Minha Visão. 

Meus limites contidos em Meu amor são distintos. Eles vêm com o Meu             

comando, assim como eu ordeno a todos os Meus Poderosos Anjos que            

cumpram Minha vontade. Essas chamas de fogo do céu são como servos            

para a salvação somente em Cristo Jesus. 

Não se deixe enganar, eu, Jesus, Sou o Filho de Deus, sou aquele que              

estava com o Pai desde o princípio. Pois eu e o Pai somos Um! Não se                

engane em me rebaixar junto com a hierarquia dos Meus servos, Meu            

exército celestial de anjos. 

Muitos de vocês adoram anjos, mesmo assim se eles não vêm a você             

sem a minha autoridade de Filho, Meu Poder para a salvação, eles não             

pertencem a mim. Não se engane. 
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Eu sou o desenhista de todas as distinções. Eu coloquei a Minha            

Palavra nos céus. Eu fiz um juramento a Mim mesmo, porque não há             

ninguém mais alto do que EU SOU. 

EU SOU O QUE SOU, sou do alto, meu reino, meu soberano é do alto.               

Meus caminhos, meus pensamentos estão acima dos seus. 

Eu tracei as linhas, Eu coloquei um marcador de santidade. Pois onde            

está minha santidade? Vocês mudaram os postes e colocaram o que é            

profano como santidade! 

Eu vim para te levantar! Eu vim libertar os cativos da escuridão, da             

profanação de todas as formas de travessuras! 

Sou eu, pois EU SOU o que EU SOU estabeleceu todas as distinções.             

Eu sei quem eu escolhi. Eu escolhi aqueles miseráveis, perdidos, pobres,           

fracos, pois estas são almas humilhadas aos olhos do mundo, mas coloquei            

uma santa marca distintiva sobre eles, pois eles são meus. 

Quando eu ordeno que vocês se amem, esta é a mais alta marca             

distintiva da santidade. Você acha que eu amo como o mundo? Você está             

enganado, pois Meu amor é puro, bem-aventurados os puros de coração,           

porque verão a Deus e viverão! 

Meu amor é alegria, Meu amor é paz, Meu amor é bondade, Meu amor              

é paciência, Meu amor é toda bondade, Meu amor é autocontrole, Meu amor             

é longânimo. 

Aqueles a quem purifiquei pelos meus santos fogos receberão toda a           

minha bondade! 

Óh meus filhos abençoados, estou perto de você agora, eu sopro sobre            

vocês fogos de purificação, fogos para a santidade. Por causa estes fogos,            

andarei sempre perto de vocês, como fiz com os Filhos de Israel. 

Minhas distinções, Minhas linhas são traçadas para levá-lo a lugares          

agradáveis, pois vós sois as ovelhas do Meu pasto. 

Eu te despertarei para a santidade, para que você Me deseje acima de             

todas as outras coisas. Vereis a impureza escorregar, derretida em calor           

ardente, e vereis quem EU SOU no fogo. Venha, filhos e filhas de Sião,              

venha Meus preciosos santos, ungidos e selados pelo Meu Espírito Santo.           

Venha, Meus queridos filhos, Meu amor por você é imenso. Meu amor é a              

linha traçada à misericórdia. Minha santa separação é minha linha para           

trazer você para perto de mim. 

Esteja preparado, o Êxodo está aqui! 

A reunião está aqui! Minha muralha de fogo, Meu escudo, Minha           

proteção está ao seu redor. Cada um de vocês tem doze anjos poderosos             

como seu guarda-costas pessoal. Você tem doze anjos poderosos ao redor           

de sua casa, e de seus filhos. 
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Estou aqui, meus filhos, virei em Minhas carruagens de fogo. Todos           

me verão; todos Me verão e saberão que eu sou o SENHOR dos senhores e o                

REI dos reis. 

Minha glória chegou, Meu Reino chegou. Está aqui na terra como no            

céu. 

Tudo pertence a Mim, tudo é Meu. Reservei o inferno para os Meus             

anjos desobedientes. A morte de Satanás é certa. Seu poder não é nada             

contra a Minha Palavra. Eu te digo a verdade que você vai testemunhar e              

viver a Minha Palavra em poder. Não haverá imaginação nem engano que            

possa resistir à Minha Palavra e contra os humildes de coração que eu ungi              

para realizar sinais e maravilhas nestes últimos dias. 

Eu tracei as linhas, montei as arenas para trazer Minha Glória. Os            

leões estão prontos para atacar, mas seu coração não irá falhar. Pois Eu sou              

aquele que fecha a boca dos leões. 

Embora instrumentos e armamentos sejam colocados para levar a         

execução ao meu povo, eis que muitos Hamã (Livro de Ester) serão            

descobertos e serão as suas cabeças deles nas cordas. 

Meus filhos, apegem-se firmemente a Mim, Minha Palavra, pois eu sou           

Verdadeiro. Vereis maravilhas que encherão seus corações de alegria e          

novas canções. As sirenes das trevas serão silenciadas quando eu trouxer           

Minhas ovelhas perdidas, Meus filhos a quem escolhi desde a fundação deste            

mundo. 

Satanás lida com fantasia, pois ele sabe quem realmente Eu sou. Ele            

sabe o quanto tenho ciúmes de você. Ele sabe muito, mas ele vem sem              

poder. 

Não confie em ninguém, não confie em nada além de quem Eu sou,             

pois EU SOU QUE EU SOU. Sou eu quem o envia para libertar os cativos.               

Sou eu, Jesus, quem lhe ordena que VÁ com o meu poder. O grande EU SOU                

está com você seja onde for que colocar os seus pés. 

Escute! Ouça Meus filhos, estou trabalhando nos bastidores com         

orações feitas em muitos armários. Estou movendo Meu amor, trabalhando          

em muitos corações. No hora marcada, no exato momento, Minha Palavra           

florescerá. Muitos que nascerão no Reino de Deus serão nascido a Glória de             

Meu Nome. 

Meu nome é Santo, Meu nome é o Nome acima de qualquer outro             

nome! Joelhos se curvarão em humildade e reverência, porque Eu sou Ele.            

Meus Filhos, Eu sou seu Deus e Eu amo vocês com um amor eterno. 

Esteja preparado para ver o Seu Rei, pois Ele te ama e sempre te              

amou desde o início. 

Muitas almas, muitas almas entrarão no último segundo da         

meia-noite. 
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Esteja preparado Meus filhos, porque derramarei sobre você Minha         

dupla unção. Sua medida será a mesma da minha de quando eu, andei por              

essa terra. 

Sim, as linhas estão traçadas. Eu tenho colocado os meus escolhidos           

estrategicamente. Toda as situações forem analisadas para sua vitória, para          

Minha Glória, pelo amor de Meu Nome. 

Preste Atenção! O melhor ainda está por vir! Vinde, meus filhos, meus            

cordeiros, minhas ovelhas, pois vocês são minha noiva. Estou com ciúmes           

de você! 

Estou travando todas as batalhas que estão aparecendo perante         

vocês. A vitória é sua. Portanto, levante a sua cabeça, sua redenção se             

aproxima! 

Meu espírito está indo, indo para linhas de lugares agradáveis. 

Preste Atenção! Eu sou o seu Rei! Eu sou o seu Primeiro Amor! Não há               

ninguém como eu, Meus filhos preciosos.  

Apesar de encarar a morte, ela não deve tocar em você. E te levarei              

para sua casa. Apesar da melodia do som da morte dançar ao seu redor, eu               

os trarei para casa com canções de libertação. 

Preste Atenção! Preste Atenção! Ó Meus filhos! Eis que andarão sob as            

águas enquanto Eu movo você e os transporto para lugares específicos           

designados, como Filipe. 

Preste Atenção! Eu sou seu Rei! 

Eu te amo! Preste Atenção! Eu fiz tudo o que fiz, apenas por você! 

Você é precioso, precioso, óh Meus filhos, você é amado além da            

medida! 

Eu sou seu Pai! Eu Enviei Meu filho somente para você! 

A eternidade espera. A vida eterna é sua! 

Preste Atenção! Vereis o Meu Rosto e viverá! 

 

EU SOU O QUE EU SOU 

EU SOU JESUS 
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