
Profecia dada a irma Esmeralda no grupo Batalha Espiritual no dia 8 de             

setembro de 2019 

 

Msg dada no grupo Batalha Espiritual 

 

   Eis que é tempo de lutar contra as hostes malignas e contra todas as 

potestades; 

   Eis que é tempo de lutar, arregaçar as mangas e desembanhar as espadas; 

   Eis que se aproxima Aquele que vai a nossa frente, em passos largos e 

firmes e em Suas Mãos carrega uma espada flamejante e seu escudo 

reluzente; 

   Eis que vem o Verdadeiro, Unico e Fiel, o Guarda de Israel, tomar em suas 

mãos toda tristeza, toda dor, toda angústia e toda enfermidade, e as 

transformará em completa alegria e gozo; 

   Vamos todos cantando e louvando com toda a nossa alma, com toda a força 

dos nossos corações, não esqueça os pequeninos, os sem forças, os que estão 

na beira do caminho, deem água e pão, pois perto está o Senhor dos 

Exércitos. 

   Alimentem os famintos de minha presença, diz o Senhor! Alimentem! 

Alimentem! Eu estou vendo tudo, nada de fazer de qualquer maneira, pois vós 

querem o que é da Minha parte então deem o que é bom, pois terás o melhor 

no Meu Reino que há está preparado a vós. 

   Louvem! Louvem ! Cantem! Cantem! 

   Eis que Estou vindo e nada Me escapa, nada escapa de Minha presença. 

   Sou um Deus bondoso e justo, mas também sou fogo consumidor! Diz o 

Senhor: aí! aí! aí! Pois muitos estão brincando achando que Eu sou algum 

credor que diz: amanhã venho! amanhã venho! amanhã venho! 

   Quando se assustarem, eu já terei levado a minha Igreja aos céus! 

Glorias! Glórias! Glórias  

   Depois haverá choro e ranger de dentes e muitos ai! Ai! Ai! 

   Não tem mais tempo para brincar, já deu a última hora! Já passei dos portais 

dos céus. 



   E continuo avisando mais estão adormecidos em suas preocupações 

materiais, e suas almas me clamam dizendo-nos. 

   Peço vos!!! Que se voltem a Mim num clamor puro e sincero, sem 

demagogia e sem falsidade. 

   Eis que bato e não Me convida a entrar e a ceiar em tua casa. 

   Eis que chamo e não escutam 

   Eis que falo e não Me compreendem, mas eu os amo, pois se não os amasse 

não estariam mais aqui, mais eu quero o melhor aos Meus amados filhos por 

isso, não durmam, não se cansem em me glorificar e clamar pelo o Meu 

sangue, pelo o Espírito Santo de Deus  

   Não se cansem, pois o inimigo de suas almas, ele não se cansa em preparar 

dardos contra as suas almas, dia após dia! Noite após noites e não dorme 

nunca preparando para a tua família vir a cair no vício, na protituicão, pois ele 

tem achado brecha. 

   Orem! Jejuem! Clamem e eu os ouvirei como eu tenho ouvido e não tenho 

deixado voces confundidos, eu sou o teu Amigo Fiel, depois de mim não a 

outro, mas tenho colocado ao lado pessoas de temor e tremor que te ajudarao 

na tua caminhada, e quando estiver difícil este teu amigo que te dei lhe 

ajudará em palavras e orações!  

 

GLÓRIAS A DEUS, TODA A HONRA E LOUVOR A TI PERTENCE ..... 

COMAM E BEBAM POIS MUI LONGA SÃO AS SUAS CAMINHADAS 

  

DEUS SEJA SEMPRE LOUVADO  

 


