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Novas Unções 

 

Este é um momento emocionante da história, pois vemos o SENHOR           

derramando SEU ESPÍRITO sobre aqueles que receberão, bem como a          

criação de um novo tipo de igreja para o fim dos tempos. A batalha do bem                

e do mal culmina em sua finalidade, quando vemos a escuridão se tornar             

mais escura. No entanto, nesta escuridão, estamos vendo a LUZ do           

cumprimento das Escrituras, enquanto o SENHOR derrama seu ESPÍRITO em          

maior abundância, como diz Joel 2 e Atos 2. 

Foi-me mostrado que enquanto as igrejas de hoje estão rasgando e           

desmoronando devido ao pecado, à bruxaria, aos enganos e ao          

comprometimento, o SENHOR trará de volta a IGREJA ORIGINAL como nos           

dias de Atos. Com esse novo tipo de igreja emergindo, estamos vendo um             

grande derramamento de SEU ESPÍRITO para realizar Sua vontade. Este          

DERRAMAMENTO do fim dos tempos e das últimas chuvas levará muitos ao            

reino de DEUS. 

Enquanto orava, antes de receber a mensagem em 16 de setembro, o            

SENHOR me deu uma 'palavra' que ouvi muito claramente: 

 

EU VOU SOLTAR SOBRE O MEU POVO UMA UNÇÃO MAIOR 

 

Depois o SENHOR baixou Parábola da Grande Ceia… “E, ouvindo isto,           

um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que            

comer pão no reino de Deus. 

Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, e            

convidou a muitos. 

E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que              

já tudo está preparado. 
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E todos à uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei           

um campo, e importa ir vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado. 

E outro disse: Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los;           

rogo-te que me hajas por escusado. 

E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. 

E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então           

o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e              

bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. 

E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste; e ainda há lugar. 

E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a              

entrar, para que a minha casa se encha”, Lucas 14:15-23. 

 

Este é o NOVO movimento que está acontecendo ... e é a NOVA             

IGREJA que ELE está trazendo à tona. É uma igreja que é obediente aos              

mandamentos de JESUS, sobre os quais podemos ler nos 4 Evangelhos. É            

uma igreja que segue o mandato do Livro de Atos, fazendo discípulos            

através do arrependimento, batismo e obediência. 

Esse novo movimento está se desenvolvendo e acontecendo agora em          

ministérios diferentes que saem e curam os doentes, expulsam demônios e           

trazem o Evangelho. Por favor, verifique estes três ministérios que estão           

inaugurando um tipo diferente de igreja, juntamente com uma NOVA UNÇÃO           

que o SENHOR está derramando: 

 

MENSAGEM: 

Recebi esta mensagem em 3 de setembro de 2019: 

Eu o protegerei e o esconderei sob a sombra das Minhas asas. 

Fique sob eles e não procure outra proteção, exceto para mim. 

Estou fazendo coisas novas, você não sente isso? (Eu continuo ouvindo           

isso repetidamente). Estou levantando um exército para ME ajudar a          

combater a batalha espiritual do fim dos tempos. Esses guerreiros serão           

destemidos e poderosos. Eles conduzirão o MEU povo à vitória e vencerão as             

artimanhas do diabo. 

Vista sua armadura completa e venha se juntar a nós nesta guerra que             

é movida pelo espírito e lutada pelo espírito. 

Cobrirei você com MEU manto que EU tenho lhe dado. Isso lhe dará             

autoridade para pisar no inimigo... os escorpiões e as serpentes. Não há            

nada que você não possa fazer quando ativar sua fé em MIM. 

Pequeninos, como desejo reunir MINHAS ovelhas, para que eles         

fiquem salvo e seguro. Eu desejo que ninguém se perca, mas que todos             

venham a MIM e ME busquem para descansar. 
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Os jogos do fim dos tempos estão aqui e bem em breve tudo que você               

conhece desaparecerá. Será um tempo de grande tristeza, pois muitos          

perecerão e ficarão doentes. MAS, quando o inimigo vier para destruir,           

também levantarei em MEUS filhos para realizar minha perfeita vontade.          

Embora possa não parecer, eu sou o VITORIOSO e trarei recompensa           

comigo. 

O inimigo pensará que está a caminho para vencer a batalha, mas eu             

apenas ri de suas fracas tentativas. Finalmente, tenho as chaves da vida e             

da morte e tenho todo o poder sobre o inimigo. 

Hoje ..... 

escolha a vida 

escolha a luz 

escolha a honestidade, 

escolha a verdade 

escolha a justiça 

Permaneça puro, humilde e limpo diante de mim. Confesse seus          

pecados diariamente para que você fique sem culpa e sem mancha. Vou            

então dar-lhe as vestes brancas para entrar no MEU Reino que está por vir. 

Permaneça verdadeiro, minha querida noiva! 

Seu noivo vem! 

Yeshua Ha Mashiach 

 

 

2ª Mensagem recebida em 16 de setembro de 2019: 

Expulsar Demônios 

 

O PAI, O SENHOR JESUS E O ESPÍRITO SANTO DIZ: 

Escolha neste dia a quem você servirá? Você está me servindo ou está             

se servindo? Teste a si mesmo para ver a condição do seu coração, pois o               

tempo está ficando tarde e o dia do SENHOR aparecerá repentinamente. 

Não espere para fazer nenhum trabalho para MIM. Hoje é o dia para             

você começar a me servir, não amanhã ou depois, mas comece hoje!            

Pergunte-me HOJE o que você pode fazer por MIM e começarei a conduzi-lo             

conformemente. 

Se Meu povo ouvir MINHA voz, então veremos um grande movimento           

do ESPÍRITO SANTO sobre aqueles que são miseráveis e cegos. MEU povo            

são MEUS olhos, MEUS ouvidos e MINHAS mãos. Eles realizarão grandes           

feitos de misericórdia, milagres, curas e restauração para os necessitados. 

Eles expulsarão demônios. 

Eles curarão os doentes. 

Eles trarão luz onde há desespero. 
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Eles trarão paz onde houver conflitos. 

Eu os ungirei para fazer este trabalho, SE eles ME pedirem e ME             

procurarem por essa NOVA UNÇÃO. 

A cortina está se fechando e o último ato da humanidade está prestes             

a acontecer. Não espere até a última chamada da cortina, mas comece            

agora a me servir. 

Este é um chamado para trazer a COLHEITA FINAL… a ÚLTIMA           

CHUVA..... um reavivamento do fim dos tempos. Isso será diferente de           

qualquer outro reavivamento, pois este será mundial. Isso dará início à           

MINHA vinda e ao NOVO REINO que também está chegando. "E este            

evangelho do reino será pregado em todo o mundo para          

testemunhar a todas as nações; e então virá o fim." Mateus 24:14 

 

MINHAS ovelhas ouvem a minha voz. 

Minhas virgens não seguem nenhuma outra 

Minhas testemunhas falam MINHA verdade 

MEUS sentinelas tocam o alarme 

MEUS profetas trazem as advertências 

Novamente eu pergunto, escolha hoje quem você servirá..... 

 

ESCRITURAS: 

"Ele disse a eles: mundo e pregar o evangelho a toda a criação. Quem crer e                

for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais             

acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios,         

falarão em novas línguas; 1 eles apanham cobras com as mãos; e quando             

eles bebem veneno mortal, isso não os machucará; eles colocarão as mãos            

nas pessoas doentes e ficarão bem,” Marcos 16:15-18 

"Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse          

demônios. De graça recebestes, de graça dai," Mateus 10:8 

"Eis que eu te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo               

o poder do inimigo; e nada deve, de maneira alguma, te prejudicar," Lucas             

10:19 

"As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me              

seguem:" João 10:27 

" E depois, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e              

filhas profetizarão, seus velhos sonharão sonhos, seus jovens terão visões.          

Mesmo em meus servos, homens e mulheres, derramarei meu Espírito          

naqueles dias”, Joel 2:27-29 

"Mas se servir ao Senhor lhe parece indesejável, escolha hoje para quem            

você servirá, se os deuses que seus ancestrais serviram além do Eufrates ou             
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os deuses dos amorreus, em cuja terra você está Mas, quanto a mim e a               

minha casa, serviremos ao SENHOR,” Josué 24:13 

"Examine a si mesmo se você está na fé. Teste-se. Você não sabe que Jesus               

Cristo está em você? - a menos que você seja desqualificado," 2 Coríntios             

13:5 
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