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EU SOU É O MEU NOME 

 

Hoje, irmã Mary, é segunda-feira, 23 de setembro de 2019.  

Eu tenho falado para você meu povo escolhido. EU SOU é o meu nome              

no qual proclama tudo o que muito cedo se tornará uma realidade em minha              

santa palavra. 

Você tem que guardar o seu coração com toda diligência porque a            

mensagem que EU SOU tem para enviar para a minha noiva é urgentíssima. 

Bem em breve, meus filhos amados, as trevas se levantará e vai pegar             

completamente muitos de surpresa. Não Tenha medo porque o EU SOU está            

perto. 

Você verá com seus próprios olhos no reino físico a manifestação e a             

ascensão do escolhido anticristo. Coisas das quais estou falando não são do            

jeito que pensam que são. Muitos serão enganados e muitos mais serão            

enganados antes que você se arrebatado.  

Aprenda a pendurar em Mim agora. Trabalhe agora enquanto ainda          

está de dia. Bem em breve, nenhum homem poderá comprar ou vender se             

não ter a Marca da Besta.  

Vocês, santos, tem que se levantar pela qual foram chamados. Eu           

tenho te escolhido para esse tempo específico.  

Prepare o seu coração e mente primeiro, antes de tudo, conversando           

com o Espírito Santo. Você está sendo guiado como os israelitas foram            

guiados no deserto. EU SOU nunca te deixará e nunca tenho te abandonado. 
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Até mesmo quando você estiver passando pela sacudida. 

A Sacudida tem que acontecer. Você está terminando a sua corrida           

contra o inimigo. Você vai ver ele, cara-a-cara.  

Você está em minha graça. Ande reto perante Mim. Os homens verão            

tudo o que você dirá e fará. Esteja preparado para tomar uma posição             

enquanto a devastação toma conta de sua, outrora, grande terra. 

Você prosperará enquanto estiver vivo, até mesmo a morte, que vai           

acontecer com muitos que são meus, simplesmente, agora é a sua hora de             

brilhar. 

Meu escolhidos e ungidos, durante esse tempo, serão empossados         

com muito poder do alto. Falando sabedoria e conhecimento para muitos, o            

inimigo procurará lhe matar, ou seja, destruir tudo que é Meu, mas ele             

nunca terá sucesso enquanto, vocês meus remanescente estão levando a          

colheita para mim. 

Nunca duvide ou perca o foco no resultado final. Eternidade com o pai             

no final. Seus dias estão realmente numerados. Você está entrando no final,            

o dia final é conhecido pelo Meu Pai. E Ele esta esperando para dar o               

comando para acabar com essa era de homens. 

Os homens que continuar em pecado não entrará no Meu reino. Aqui            

está meus bem-amados. Você logo voará como pombas.  

Entra em meus quartos e encontre o seu mais solene descanso. Entre            

Meus filhos, eu farei o resto. Desta vez, não é um teste para todos vocês               

que já escolheram, mas um teste para o coração e o caminhos dos homens              

à medida que os dias designados para o homem para escolher, começam a             

fechar. 

O tempo está acabando para você escolher quem servirá. Escolha          

sabiamente e escolha rapidamente. Quando o Meu pai dar o comando, suas            

chances de se arrependerem serão encerradas por agora. Esse é o tempo de             

Minha ira e vingança. Será derramada sem limites na terra. Você pode orar             

para misericórdia mas não será concedido. 

Porque você enquanto vivia, você teve a opção para escolher. Vocês           

tem se tornado tolos. Vocês ficaram entorpecido quando a Minha ira e fúria             

varrerem suas terras, deixando tudo que não é Meu espalhado. Não ficará            

que não seja de Mim. 

Onde estão vocês, meus remanescente? Vocês são meus escolhidos         

nesta última geração antes do tempo da minha ira. 

Vingança, Eu não procuro mas você me provoca com seus caminhos           

perversos e sem arrependimentos. Eu não tenho escolha. Você tem recusado           

a ouvir a minha, ainda, voz macia. 

Eu amo vocês meus filhos. Vocês serão purificados com o meu fogo do             

Espírito.  
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Prepare-se para receber poder para vencer o inimigo. Mantenha-se         

firme. Você não está perdido, mas achado. Você está na boa graças,            

enquanto eu olho para todos os rostos do mundo. 

Fortaleçam-se e gaste um bom tempo com qualidade e quieto comigo.           

Eu preciso limpar seus pensamentos antes do tempo do inimigo. As coisas            

acontecerão muito mais rápido do que você. Você sumirá em um piscar de             

olhos.  

Não deixe seus corações afundarem nas situações pois muitos         

corações ficaram assustados com terror. Você tem se tornado dependente          

em muitas coisas. Você tem que se afastar das conveniências modernas. Ir            

para cama sem barulho do ventilador ou da TV.  

Com nenhuma música também. Um tempo na terra onde tudo a seu            

redor é escuridão, tanto fisicamente como espiritualmente. 

Você deve largar das coisas terrenas. Estas coisas modernas são do           

inimigo. Uma outra tentativa de enganar as massas em acreditar que tudo            

está bem e sempre será. Mas, não é assim.  

Mas, você terá vitória sobre o inimigo, satanas. Ele treme e estremece            

sabendo que você terá poder e são os Meus escolhidos Remanescente. 

Quando nos levantamos, ele sabe que você está sendo informado de           

quem você é. Agora fala para ele, de seu conhecimento. Ele já sabe em que               

autoridade você tem. Faça claro para todos verem, fala e saiba que é agora              

o tempo do inimigo e da Marca da Besta. 

Mas também é a hora que sabedoria e o conhecimento aumentará           

para o Meu povo escolhido. Eu oro para que você seja mantido longe do              

inimigo, e não ser retirado antes do tempo dele. Para que todos vejam e              

acreditem, ainda tendo uma última chance, antes que Eu receba tudo que é             

meu. 

Yeshua, Seu Rei  
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