
Transcricao da Profecia dada no dia 11 de setembro de 2019 a irma Esmeralda.  

Mensagem encaminhada a irma Claudia e a irma Luana Claudia no privado no mesmo              

horario. 

OUTUBRO 

 

 Em forma de canticos, presenca de linguas estranhas e falando o idioma espanhol. 

 

Senhor, Senhor te diz agora que EU SOU DEUS em tua vida, que o Senhor esta aqui a te dizer                     

que EU SOU O SENHOR! E quem te fala, é quem te diz que SOU O DEUS que tudo que faz nao                      

temeras, pois que tu homens e criancas nao temeram. 

Eis que a onda vai levantar, eis que a onda vai levantar e muitos vao se desesperar porque eis que                     

EU vou levantar mais que la, mais que alto, é sobre o que vai alardear... 

O Senhor vai levantar a onda, vai levantar, o Senhor vai ....muitos nao estao ME ESPERANDO,                 

muitos nao estao ME ESPERANDO, estao dormindo, estao dormindo, estao dormindo. Vou            

levantar uma grande onda, o mundo veras a minha gloria, vou levantar uma grande onda, muitos                

vao se perder na onda, mas os pequenos, MEUS pequeninos EU vou guardar, EU vou               

guardar...Aleluias, os pequeninos EU vou guardar. JESUS, ELE esta chegando, EU SOU O             

SENHOR. EU VOU levantar aquela onda e muitos vao se desesperar, EU SOU O SENHOR que te                 

fala agora nao desfaca a minha fala, EU SOU O SENHOR que falo a ti e digo hoje que SOU O SEU                      

DEUS..linguas estranhas...EU SOU O NOME que ouvirei, EU SOU O SENHOR que vou falar, eis               

que a onda vou levantar. 

Oracao..Santo e Glorioso é o Senhor. Senhor é o seu nome. O Senhor disse que neste mes de                   

outubro vai ser um mes terrivel, vai ser um mes tenebroso. Santo é o nome do Senhor, que era pra                    

ficarmos espertos, pra nao dispersarmos, pra ficarmos em oracao, ficarmos no clamor, na             

reverencia...linguas estranhas...o Senhor é Deus porque tudo que ELE fala, ELE cumpre. 

O mundo esta convertido em pecado, o mundo esta convertido em ilusao. Levanta, vamos orar,                

clamar, buscar porque eis que ESTOU a porta, eis que ESTOU, ja passei do batente da                

porta...linguas estranhas...o Senhor é o Senhor que fala...linguas estranhas...O Senhor é quem diz:             

EU SOU A PORTA E QUEM ENTRAR POR MIM TERA VIDA ETERNA.... linguas estranhas... 

Cobre-nos com o Teu Sangue Pai. Ohh derramarei sobre ti, derramarei sobre um povo que me                 

serve de um sincero coracao a minha virtude, os meus dons. EU SOU CONTIGO. EU SOU                

CONTIGO.. linguas estranhas...Glorias a Deus, Senhor. 



O Senhor vai trabalhar de forma diferente na vida de cada um, o Senhor vai tomar os caminhos na                    

vida de muitos. Muitos nao estao esperando e Deus esta avisando, o povo nao esta acreditando...                

linguas estranhas...Levante, cante, ore, clame...ohh derrame sobre eles Santo Deus Eterno. O Senhor             

vai derramar a misericordia. Muitos estao dispersos, mas o Senhor vai acordar. O que sao SEUS o                 

Senhor vai acordar, vai despertar, para orar, para jejuar... linguas estranhas...Santo Deus dos             

Exércitos. Aleluias, Glorias ao Deus dos Exércitos, eis que uma grande onda vai se levantar, diz o                 

Senhor...muitos vao se perder, muitos vao estar dispersos..ohhh Deus dos Exércitos, mas os que sao               

SEUS, o Senhor disse EU VOU guardar os MEUS pequeninos. EU VOU guardar os que sao                

MEUS.... linguas estranhas ... 

O SENHOR diz prepara-te, prepara-te, prepara-te. EU SOU O SENHOR QUE FALO... linguas              

estranhas....Senhor Eterno, o Senhor vai derrarmar a sua furia, o Senhor vai derramar a sua furia                

porque o mundo esta devasto, o mundo esta perdido, o homem destruiu tudo o que EU FIZ, diz o                   

Senhor...o que tenho feito, o inimigo tem destruido, o inimigo tem colocado a mao, tem tocado e o                  

homem tem feito conforme o inimigo tem falado. O homem nao esta dando ouvidos a minha                

Palavra, ta olhando para atras. Senhor tenha misericordia, mas EU vou puxar cada um, quem for                

meu vou mascara..EU VOU colher o que é meu, VOU levar para o Reino da Gloria... linguas                 

estranhas....porque é tempo da colheita, eis que vou passar e vou colher os MEUS... linguas               

estranhas...Prepara Igreja. Prepara, muitos vao chorar a perda porque EU SOU DEUS, EU VOU              

pegar o que é MEU... linguas estranhas... para que nao se perca aqui... linguas estranhas...EU VOU                

LEVAR para o MEU REINO. Louvado seja Deus...Aleluia Pai..Glorias... linguas estranhas ...oh            

Deus dos Exércitos tenha misericorida Pai,  fazemos a Tua vontade Senhor Jesus, Bendito é o Pai.. 

Ohh derramarei minha furia, tirarei do mundo primeiro aqueles que sao os MEUS para que nao se                  

percam, para que nao se contaminem, para que nao perquem... linguas estranhas...Aleluias! Oh Pai!              

O Senhor vai tirar o que é DELE irmaos, o Senhor vai passar e vai colher o que é DELE.  

Antes de tudo isso, o Senhor vai colher muitos, muitos, muitos...o Senhor disse que é para a Igreja                   

se preparar porque muitos vao chorar a perda dos seus. Oh Senhor tenha misericordia. Prepare               

Igreja, fique na comunhao... linguas estranhas... O Senhor nao é Deus de brincadeira... linguas              

estranhas...Oh Deus tenha misericordia! Gloria Pai! Derramarei sobre tu a virtude dos céus, tomarei              

a boca de muitos... linguas estranhas...vou falar, vou usar para pregar a MINHA PALAVRA, para               

pregar as MINHAS PROFECIAS. E ai daquele que nao der credito..Ai daquele que nao ouvir e                

fizer pouco. Louvado seja Deus. Ai daquele que tocar no meu ungido, ai daquele, ai daquele...                



linguas estranhas...Derrama, o Senhor esta capacitando, o Senhor vai capacitar muitos ... linguas             

estranhas... 

E momento que voces louvem, cantem porque EU VOU fazer sacudir este lugar, este planeta vai                 

ver que EU SOU DEUS. EU VOU tremer a terra de tal forma que ninguém vai entender...nem                 

cientista, nem homem nenhum, levantarei sobre este povo a minha ira, levantarei a minha ira sobre                

este povo porque EU SOU O SENHOR porque a Igreja nao esta buscando como é pra buscar.                 

Muitos estao adormecidos, muitos estao preocupados com as coisas desta vida, preocupado com o              

que veste, com o que calca. EU SOU DEUS, EU PREPARO, EU DOU, EU PREPARO, NAO SE                 

PREOCUPE. SE PREOCUPE EM FAZER A MINHA OBRA, FAZER A MINHA VONTADE.            

Abra a tua boca porque EU VOU usar da tua boca para falar, EU VOU usar da tua boca para                    

pregar.. linguas estranhas... EU VOU usar da tua boca para repreender o mal, EU VOU usar da tua                  

boca para curar, EU VOU usar da tua boca para expulsar demonios, EU VOU usar da tua boca para                   

fazer a MINHA vontade.. linguas estranhas.... 

Derramarei sobre voces as virtudes dos céus, levantarei sobre voces as virtudes dos céus.. linguas                

estranhas... 

EU SOU DEUS QUEM FALA E NAO TEM OUTRO DEUS APOS MIM 

EU SOU O SENHOR JESUS  

JESUS DE NAZARENO, CRISTO DEUS PAI TODO PODEROSO, FILHO DO DEUS PAI            

TODO PODEROSO, CRIADOR DOS CEUS E DA TERRA 

EU SOU DEUS 

ABBA PAI  

O SENHOR E DEUS 

 

 


