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OS VENTOS DA MUDANÇA ESTÃO CHEGANDO  

 

Eles estão soprando em turbulência. Esteja pronto para receber Minha          

benção. As flechas disparam quando as estrelas caem do céu. A mudança            

está chegando. Meu corpo está prestes a subir. Meus filhos estão em posição             

de receber a Minha glória. Cada criança é colocada onde será melhor usada.             

Muitos dos meus filhos não estão prontos. Portanto, eles devem se sentar à             

margem. Não posso usar aqueles que não são obedientes à minha palavra.            

Somente aqueles que se renderem plenamente serão usados. 

O número é pequeno. Eles são a Minha noiva e sairá em Mim             

conquistando e sendo conquistado antes que seu infinito se retornar para           

casa, para mim. Há muito que vou pedir dela. Mas eu a preparei e a equipei                

com tudo o que Eu vou pedir dela.  

Ela será vitoriosa e irá governar e reinar Comigo. Seu treinamento           

está quase completo e, em breve, como uma flecha, ela virá a Mim e              

começará a caminhar ao meu lado, cumprindo seu chamado e propósito.  

Ela processará o mal pelo mal, enquanto julga as massas. Ela           

procurará aqueles que Me pertencem e ministrará aos seus corações. Uma           

visão esplêndida enquanto Ela se move pela terra e pelo céu. Eu chamei ela              

e ela me respondeu. Ela tem sido escolhida para servir a Mim e a Meu pai.  

Estreito é o caminho e poucos os que encontram. Aqueles que já o             

encontraram estão entre os meus escolhidos. O caminho da redenção é           

pavimentado com boas intenções, mas essas intenções não são o que           

conquistará almas. É o amor do meu povo que atrairá o Meu povo.  

Esse amor é o que fará a ponte entre a vida e a morte. A capa da                 

justiça reside no Meu povo. Foi dado para eles antes da fundação da terra.              

Só agora eles estão prontos para realizar as tarefas que lhes foram dadas há              

muito tempo. Eles não falharão porque GRANDE é Aquele que os lidera!  

Sua glória está além de qualquer coisa conhecida neste mundo e sua            

majestade vem de dentro. Nada se compara aos Meus escolhidos e nada            
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pode substituir o que eles foram chamados a fazer. Cada um executará            

Minha autoridade e devolverá ovelhas perdidas para Mim.  

Eles foram marcados e selados pelo Nome de Meus Pai! EU NÃO VOU             

PERDER NENHUM! Eles são marcados e Eu sei quem são Meus. Nunca mais             

eles fugirão de sua verdadeira identidade quando eles encontrarem Àquele          

que os criou. Conheço aqueles que são meus e Eu os recuperarei. Eles             

estarão comigo no paraíso neste dia. 

Seu Senhor e Salvador Yahushua  
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