
Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda durante oração no dia 15 de             

outubro de 2019 

ONDE ESTÃO OS MEUS? 

O Senhor é Deus na vida de vocês! Preparem-se! Preparem-se!          

Preparem-se, eis que virão coisas grandes! Preparem-se! Preparem-se!        

Preparem-se, eis que virão coisas grandes! Estão todos adormecidos! Estão          

todos pensando que não, que não há de acontecer nada, pois meus sinais estão              

aí! Estão todos adormecidos, mas eis que falo através da boca dos Meus Filhos,              

eis que digo Estou ali! Estou ali! Estou ali! Estou vindo, não tem mais tempo! O                

Senhor diz não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Não tem mais tempo!              

Não tem mais tempo! 

 Onde estás? Onde estás? Onde estás que Eu chamo e clamo o Meu Povo?              

Onde estás aquele que eu chamei para trabalhar na Minha Seara? Onde está             

aquele povo que Eu preparei para estar trabalhando na Minha Seara? Onde está?             

Eu chamo por ele e ele não me escuta! 

 Onde estão? Onde estão? Por que não escuta a voz do Seu Senhor? O              

Senhor chama com dor no coração, com tristeza de Alma. Por que se desviaram              

dos Meus Caminhos? Por que se desviaram das Minhas Palavras? Por que            

vendem as Minhas Palavras? Por que vendem as Minhas Palavras? Por que            

vendem as Minhas Palavras? Eis que Minhas Palavras não são vendidas, são            

dadas! De Graça dai, de graça recebei! Eis que procuro pelos Meus! Eis que              

procuro pelos Meus e os Meus não me querem! 

 Não se preocupes que Deus está contigo! Deus está ao seu lado! Deus             

está com você! Aquele que Eu tenho levantado para guerrear no Meu Nome, fica              

em Paz! Fica em paz! Fica em Paz porque estou com cada um: não faltará o                

mantimento, não faltará o calçado, não faltará a roupa. Louvado seja o nome do              

Senhor, não faltará nada! A cobertura sobre a tua família Eu tenho preparado!             

Não vai acontecer nada! Eu tenho guardado os Meus e a parentela dos Meus.              

Fica em Paz, não te preocupes! Te preocupes em Me buscar e fazer a Minha               

vontade porque é isto que Eu espero de cada um dos Meus Soldados. 

 O Senhor vai estar trabalhando no meio da tua família. O Senhor vai usar              

tantos meios para trabalhar no meio de sua família. Aleluias! 

O Senhor está na tua vida, te diz o Senhor! Eis que estou na tua vida, eis                 

que supro os Meus Filhos! Eis que não abandono os Meus Filhos! Eu não deixo os                

Meus Filhos passarem necessidade! Eu tiro de onde não tem para suprir cada             

um! 

 Aleluias! Graças te dou Senhor Jesus por tudo. Deus seja louvado. Amém! 

 

 


