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Quando acordei em 28-09-19, o Espírito Santo falou comigo e disse:           

“Diga aos meu povo que não procure QUALQUER tipo de verdade neste            

mundo. EU SOU a verdade e vou guiá-lo nos Meus caminhos e dar-lhe uma              

vida abundante que não tem fim.” 

Ao meditar sobre o que Ele disse, comecei a ouvir música de adoração,             

como faço todas as manhãs, e pedi ao Senhor se havia uma escritura que              

Ele queria nos mostrar e quase imediatamente ouvi o "Salmo 57". Eu li em              

algumas versões diferentes e o Espírito Santo me informou que o Amplified            

Classic era a versão deste capítulo que era o que eu precisava usar. (A              

propósito, a versão às vezes é diferente e nenhuma delas são perfeita.) 

 

Salmo 57, “Para o músico-chefe; [definido para] “Não destrua”. Um          

registro de pensamentos memoráveis de Davi quando ele fugiu de Saul na            

caverna. 

1 Sê misericordioso e misericordioso comigo, ó Deus, sê misericordioso e           

misericordioso comigo, porque minha alma se refugia e encontra abrigo e           

confiança em ti; sim, à sombra das tuas asas me refugiarei e confiarei até              

que passem calamidades e tempestades destrutivas. 2 Clamarei a Deus          

Altíssimo, que realiza em meu nome e me recompensa [que realiza seus            

propósitos para mim e certamente os completa]! 3 Ele enviará do céu e me              

salvará das calúnias e censuras daquele que me espezinhar ou me engolir, e             

ele o envergonhará. Selah [pausa e calmamente pense nisso]! Deus enviará           

Sua misericórdia e benignidade e Sua verdade e fidelidade. 4 Minha vida é             

entre leões; Devo mentir entre os que estão em chamas - os filhos de              

homens cujos dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas.            

5 Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Seja a tua glória sobre toda a terra!                

6 Eles puseram uma rede para os meus passos; minha própria vida foi             
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abatida. Eles cavaram uma cova no meu caminho; no meio disso eles            

mesmos caíram. Selah [pausa e calmamente pense nisso]! 7 Meu coração           

está firme, ó Deus, meu coração é firme e confiante! Vou cantar e fazer              

melodia. 8 Desperta, minha glória (meu eu interior, Espírito Santo que           

habita em seu interior); acordado, harpa e lira! Vou acordar bem cedo [vou             

acordar o amanhecer]! 9 Louvarei e louvarei, ó Senhor, entre os povos;            

Cantarei louvores a ti entre as nações. 10 Porque a tua misericórdia e             

benignidade são grandes, chegando aos céus, e a tua verdade e fidelidade            

às nuvens. 11 Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; seja a tua glória sobre               

toda a terra. ” 

Então o Senhor falou-me: 

Saul representa o sistema religioso do mundo sem mim. Como Saul,           

eles não têm o Meu Espírito Santo e fazem o que é certo aos seus próprios                

olhos.  

Eles acham que Me adoram e seguem os Meus caminhos, mas seguem            

os caminhos do enganador, o diabo, Satanás. Estes são os que derramam o             

sangue de animais e não o fazem diante de mim; dou as costas com raiva e                

nojo. Meu filho fez o único sacrifício de sangue perfeito que eu já aceitei e               

está consumado! Eles oferecem seus sacrifícios ao deus deste mundo. Ele os            

capacitará por um curto período de tempo. Eles terão permissão de fazer            

guerra contra os santos e vencê-los, e lhe será concedido poder para            

estender sua autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. (Ver Apoc.            

13) Isso está acontecendo agora, aquele que tem olhos e ouvidos; deixe-os            

ver e ouvir! 

Meu ungido, escolhido, santo remanescente; o mundo não sabe quem          

você é, mas eu sei quem você é e até contei a alguns de vocês. Agora                

mesmo, meu remanescente está escondido em cavernas e no deserto, por           

assim dizer, exatamente como Davi quando fugia de Saul. Embora Davi           

tenha sido escolhido e ungido por Mim como rei (1 Samuel 16), ele teve que               

esperar pela morte de Saul (1 Samuel 31) para receber sua autoridade para             

governar Judá primeiro (2 Samuel 2) e depois a casa de Israel (2 Samuel 5). 

Em breve você será revelado e este mundo verá quem você é e você              

sairá do seu esconderijo e irá mostrar Minha glória a todas as nações, tribos              

e línguas. Pois eles verão a minha glória sobre você e os eleitos virão a você. 

Você é do Meu David e governará e reinará com Yahushua com            

perfeita retidão e justiça. Das vossas bocas procede poder e autoridade           

dados por Mim. Não olhe para o terceiro templo construído pelas mãos dos             

homens, mas para a Nova Jerusalém que desce do céu. Não há templo:             

porque eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso YHVH e o Cordeiro, Yahushua ha            

Mashiach é o templo dele. 
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SOU misericordioso e bondoso com você, meus escolhidos, ungidos e          

santos! EU SOU o seu abrigo e a sua confiança e vou protegê-lo sob a               

sombra das Minhas asas, o lugar secreto do Altíssimo, até que as calamitas             

e as tempestades destrutivas passem. 

Clame a Mim Meus escolhidos, ungidos! Eu atuarei em seu nome e            

completarei Meus propósitos em você. Enviarei ajuda do céu contra a falsa            

igreja que calunia e assedia o meu remanescente. 

Enviarei Minha misericórdia e benignidade e Minha verdade e         

fidelidade aos Meus. Mesmo que você viva entre aqueles que rondam com            

raiva, como um leão que ruge, como o pai deles, com dentes como armas              

afiadas e línguas que cortam como espadas afiadas; Eu te defenderei se            

você me louvar e me adorar no meio de seus inimigos, onde eu lhe preparei               

uma mesa, e através de você espalharei Minha glória por toda a terra. 

Mantenha-se humilde, pois eles tentarão prendê-lo e eles mesmos         

cairão na cova que cavaram para você. Eu despertarei seu espírito pelo Meu             

Espírito Santo de manhã cedo e você cantará adoração e louvor a Mim. Em              

breve você vai me agradecer e louvar perante o povo de todas as nações.              

Uma mesa de abundância será posta diante de você no meio de seus             

inimigos ferozes que procuram destruí-lo, mas eles não farão mal a um fio             

de sua cabeça. 

Minha misericórdia e benignidade para com você são grandes,         

alcançando os céus, e minha verdade e fidelidade às nuvens. EU SOU            

exaltado acima dos céus e Minha glória estará sobre toda a terra como um              

fogo que consome o mal e incendeia Meu remanescente ungido, escolhido e            

santo. 
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