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“Não temais; estai quietos, e vede o livramento do Senhor”,  

Êxodo 14:13 

[o SENHOR falou isso 3 vezes] 

 

Meus filhos, ouço seus gritos, ouço seus corações chorarem. É a Terra            

dos Mortos. E aonde os Mortos estão, também estarão os abutres. Eu tenho             

meus anjos poderosos ao seu lado. Eles também estão fazendo a obra de             

Meu pai. Eles também são meus servos. Eles são meus anjos ministradores            

e existem inúmeras Legiões ao seu redor. 

Eu sei das tribulações que estão passando. Tudo está para mudar.           

Tudo tem mudado. Tudo já está estabelecido no céu. Tem os que estão para              

a condenação eterna e tem aqueles estão para a vida eterna. Está selado.             

Está escrito em Meu livro. 

Agora você vai me ver agindo em seu favor. Então Eu falo, ‘estais             

quietos e vede o livramento do Senhor’. Se entregue, pois a batalha é             

Minha. Eu tenho toda a eternidade em minhas mãos. Eu tenho todos os             

eventos, desde do início até o final.  

Eu estou fora do tempo. Porque Eu sou o tempo. Eu estou de fora de               

todos os eventos. Pois Eu tenho colocados eles para enganar e outras para             

salvar. 

Eu conheço os bodes. Eu conheço as ovelhas. Eu conheço meus           

pequenos cordeirinhos. Eu escuto seus gritos. Seus gritos que bateu nos           

seus machucados quando criança. Eu sou a sua força. Eu sou seu libertador,             

não tema meus pequeninos. Nesta mesma noite, você sentirá ainda mais           

fortemente a presença de meus poderosos anjos. 

Fique quieto e saiba que Eu sou Deus. Fique quieto e entregue todas             

as suas preocupações. Me chame. Ore para mim. Dependa de mim. Por que             

isso é uma verdadeira batalha espiritual que você não pode sobreviver ou            

vencer sem Mim. 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=iXJFkZiX_IE


Muitos estão caindo. Eles estão caindo pois eles não confiaram em Mim            

mas no homem. Não confie em nenhum homem meus filhos. Em nenhum            

homem. Venha para Mim e me procure todas as vigias da noite. 

Crianças, escutem! Não tenha medo. Não olhe para a tempestade.          

Olhe para Mim. Eu te fortalecerei. Eu sei que você é fraco, mas Eu sou sua                

força.  

Eu sei onde o inimigo entra. Ele está procurando com te derrubar. Ele             

vai usar todos os truque do livro para te derrubar. Me chama. Resista o              

Diabo. Pisa na cabeça dele e retorná ele ao remetente.  

Eu estou lutando suas batalhas. O que está crescendo em você é            

minha força. Minha Palavra para o inimigo. Onde há um homem morto, lá os              

abutres se reúnem.  

Não tenha medo, meus filhos, porque os gozadores estão sendo          

liberados. Os zombadores ficarão em cada esquina. Você será visto como           

louco, lunático e até ilusório. Não tenha medo, pois eu também enfrentei            

homens com esses espíritos.  

Eu estou aqui, meus filhos. Meus pés estão sob esta terra assim como             

foi em Sodoma e Gomorra. Meus anjos estão aqui para protegê-lo. Para te             

salvar e para te redirecionar. Não tenha medo. 

Estai quieto e veja o livramento do SENHOR, porque Ele é poderoso            

para salvar. Separe dos mortos. And deixa o morto enterrar seu próprio            

morto. A noite está chegando agora. Não há agora nenhum tipo de restrição             

para o que o homem deseja. E ele usará isso. 

Venha a Mim e Eu lhe falarei para quem você deve orar. Os             

ensinamentos que foram passados para você tem te afastado do desejo de            

Deus. 

Eu vou lhe ensinar como orar. Eu vou lhe falar do como construir             

minha casa de oração. Tem muitos de quem eu te disse para você parar de               

orar por eles. Mas, por que você pergunta.  

Por que Eu conheço o coração deles. Eu já tenho decidido os que são              

filhos da Destruição e aqueles que serão e são os filhos da luz.  

Não se entristeça mais. Por que eu tenho rejeitados eles. Eles tem            

escolhidos os seus caminhos. Eles estão marcados pelos seus próprios votos. 

Eu te digo meus filhos, orem de acordo com a minha vontade. Procure             

Minha vontade. Me procura. Me procura todos os dias e o que eu gostaria              

que você fizesse. 

Não faça sua própria coisa. Não faça de acordo com seus próprios            

caminhos. Me procura e Eu irei direcioná-lo. Não procure o homem de jeito             

nenhum. Ele vai com certeza te enganar. Não confia em nenhum homem.            

Me procure somente. 
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Porque sou Eu somente, Jesus, que posso fazê-lo passar, brilhando          

como ouro, através desses fogos.  

Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Eu vou ter misericórdia            

em quem Eu vou ter misericórdia. Eu terei compaixão em quem Eu terei             

compaixão.  

Escolha. Não olhe para trás. Os tempos estão perigosos. Chegou a           

hora de me seguir. Não há mais demora. Agora, tira a poeira dos seus pés.               

Olhe para mim, porque não tem mais ninguém que pode salvar totalmente. 

Estai e vede o livramento do Senhor. 

Eu sou Jesus. Antes que Abraão existisse, EU SOU. EU SOU o Deus de              

Abraão, Isaac e Jacó.  

Obrigado Jesus. 
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