
 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PQTfEMBwW_Q&t=309s 

 

 

Que Deus te abençoe ao ouvir o que Jesus está dizendo hoje… 

Quem me seguirá? Quem largará de tudo? Família, Mãe, irmã, irmã,           

irmão por minha causa. Eu digo a verdade que um tempo está chegando,             

mas não haverá pulmões para enterrar os mortos.  

Eu, o SENHOR, sou paciente e longanimidade. Não desejo que alguém           

pereça. Escolha hoje quem você servirá! Porque a porta da Graça está a             

centímetros para fechar.  

Mas, os mortos em Cristo, vai ouvir minha voz e serão ressuscitados            

para ser testemunhas de quem Eu sou. Eu tenho segurado o relógio do             

tempo. Nisso mostra a urgência desse tempo. Eu tenho diminuído o tempo            

para alcançar meus filhos. Aqueles que estão prontos para embarcar em           

minha arca. 

Meus cavalos no céu estão batendo no chão, esperando ser liberados.           

As carros de fogo estão cheios de fogo. Este é o meu fogo. Meu fogo faz                

parte de quem Eu sou. Porque Eu sou um fogo consumidor. 

Eu estou movendo meus filhos para fora do caminho do Meu fogo, que             

está vindo para limpar esta Terra. Para limpar minha eira.  

O tempo está se aproximando... dias, não semanas. Quando todos vão           

ouvir a batida da minha vara de correção nesta Terra. Com um sopro de              

meus lábios, Eu vou falar para a casa de Deus. Porque fogo está na minha               

barriga. O fogo é Santo e está vindo para purificar tudo o que não é santo. 

Eu sou poderoso em sabedoria e conhecimento. Eu venho em paz           

àqueles que se delicia em temer ao Senhor. Estou vindo para lançar muitas             

pessoas em uma cama de sofrimento e atacar suas crianças com morte. 

Os filhos de Eli, os filhos de Eli, juntos, em um dia eles morrerão. Toda               

uma família perecerá. Não tem tempo mais. Não tem tempo com exceção            

hoje. Porque hoje é o Dia de Salvação.  

Meu coração está entristecido. Venho sofrendo muito pela minha casa, 

que se tornou um covil de ladrões. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir; 

para aqueles que têm olhos para ver; Ouça, beija o filho para que ele não 

fique com raiva. 
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O tempo é agora, a contagem regressiva começou. As rachaduras          

abaixo da Terra serão abaladas. Todos verão. Todos vão ouvir. Todos           

tremerão. Terror choverá nos corações dos homens. Muitas vidas serão          

perdidas. Muitas almas perdidas para toda a eternidade. 

Julgamento está aqui. Eu falo para aqueles que temem o Senhor.           

Aqueles que verdadeiramente deseja me seguir. Aqueles que realmente         

temem o Senhor. Eu digo, deixa o morto enterrar seus mortos neste dia. 

O tempo está tão curto. A noite esta chegando. Eu estou chamando,            

chamando todos os que têm ouvidos para ouvir. Tsunamis de grandes           

proporções trará grande devastação como nunca antes. Eu levantarei as          

ondas, paredes de água para uma altura enorme.  

Muitos zombam de Meus Mensageiros, Meus anjos, Meus profetas,         

porque todos eles estão sendo chamados para soar o alarme. A trombeta            

está soando. A trombeta está á alta e foi levantada. Quando você ouvir dos              

céus, mais uma vez, o som do meu shofar, regozija-se, pois o Senhor, está              

anunciando sua vinda. 

Meus pés devem tocar esta terra. Eu reunirei meus filhotes para me            

esconder debaixo das minhas roupas, minha roupa. Espera, Eu digo para           

aqueles que pertencem a mim. Eu vou te levantar em poder. Apesar de você              

tem sido baixado por uma temporada, por um tempo determinado, Eu vou            

agora te restaurar. 

Esses são meus filhos. Os que foram chamados. Esses são meus filhos,            

comprado e colocado na videira verdadeira. Porque Eu sou a verdadeira           

videira. E o Meu pai é o jardineiro.  

Enquanto zombadores e escarnecedores começam a aparecer em todo         

canto de muitas ruas, escute meus filhos, você verão minha punição.  

Não fique assustado meus remanescentes, minha noiva. Mas, Eu falo          

para você nesse dia, o tempo está muito curto. Muito mais curto do que              

possa imaginar. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Fiquem nas suas             

posições Meus filhos. Ou vocês vai serão varridos com aqueles que não            

acreditam. 

Agarra ne mim. Mantenha os seus olhos fixos em Minha palavra.           

Escuto a minha voz, relâmpagos e trovões de magnitudes diferentes, vai           

cobrir toda a terra. 

Esteja preparado minha noiva. A turbulência será grande. Nem um          

país, nem um continente, nem uma vila, nem uma cidade escapará de Meu             

julgamento. 

Minha graça está aqui. Minha graça está aqui. Invoque o nome do            

Senhor e Ele lhe salvará. O SOS está sendo tocado. Os coletes salva-vidas             

estão sendo distribuídos.  

2 



Vida, vida Eu sou vida. Eu sou Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a                

vida. A terra está acabada. Ela está corrompida descendo até ao próprio            

abismo.  

Fogo, fogo, fogo do céu está chegando. Todos vocês verão. Acorda           

minha igreja. Acorda minha igreja. Minhas virgens sábias, enchem as suas           

lamparinas. Não vá a nenhum outro. Venha a mim. E eu vou enchê-la até              

transbordar.  

Acorde, acorde, estremeçam pois Eu estou aqui. Você tem contado o           

custo? Raposas têm buracos; pássaros têm ninhos; mas o Filho do Homem            

não tem onde repousar a sua cabeça.  

Deixa os mortos. Separem. Não encoste em nada que é imundo. Deixa            

tudo para Me seguir e deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. 

Temam ao Senhor todo os povos. Porque hoje é o dia de contar o              

verdadeiro custo de Me seguir. Aqueles que são mornos têm sido alertados. 

Eu tenho alertado. Eu tenho separado. Eu estou separando o trigo do            

joio. Eu estou peneirando, peneirando, e peneirando. Meu chicote já está           

pronto para amarrar a praga e jogá-la no fogo. 

Arrependa-se. Porque o dia do Senhor está próximo. A Salvação está           

aqui. Meu retorno é iminente. Abandone tudo Meus filhos. Abandone tudo.           

Porque isso é o Meu verdadeiro evangelho.  

Saía. Esteja separado. Porque você tem ouvido mentiras. Saía da casa           

que é um covil de ladrões e a residência de cada demônio maligno. 

Saia hoje pois não há mais demora.  

Eu sou Jesus. Antes de Abraão existisse, EU SOU. 

Obrigado Jesus. Obrigado, obrigado Jesus. 
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