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INVERNO SEM ESPERANÇA [dias de Narnia] 

 

"O inverno está chegando. É a estação final da vida. Durante esse            

período, parecerá que a própria vida desapareceu da terra. Será como nos            

dias de Nárnia, quando a Bruxa Branca congelou tudo. Essa temporada será            

o último inverno. Parece que o mal tomou conta e que a terra foi congelada               

no tempo. No entanto, na realidade, é o último horizonte para a humanidade             

antes de eu vir e montar MEU REINO. 

Quando eu vier, rugirei como o Leão de Judá e toda a maldade             

desaparecerá e será jogada na cova! No entanto, você verá o INVERNO DO             

DESESPERO, porque tudo faz parte do plano de MEU PAI. 

Meus verdadeiros e fiéis governarão então ao meu lado e tomarão seu            

devido lugar. 

 

(Então recebi estas instruções): 

Persista até o fim. 

Permaneça fiel e verdadeiro em MIM. 

Segure o que Eu lhe dei. 

 

Deixe sua luz extinguir os bolsos do mal que o cercam. Você recebeu o              

poder de descongelar a iniquidade e trazer vida novamente ao coração das            

pessoas. 

 

Não negligencie seu trabalho para MIM e traga a colheita final. 
 

Há uma batalha pela frente, então prepare-se de acordo. Sou          

seu CHEFE e COMANDANTE, então venha a MIM para sua tarefa! 
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Não seja folgado ou preguiçoso, mas leve seu destino a sério. VOCÊ            

FOI CRIADO PARA UM TEMPO IGUAL A ESSE! 

 

Levante-se minhas ESTERS e MORDECAIS! 

 

Fique na brecha para o seu povo! 

 

Espere em mim enquanto eu lhe ungirei para fazer MEU TRABALHO 

 

Seja considerado digno do MEU REINO. 

 

Defenda a verdade, a retidão e a justiça ...não recue! 
 

O fim não está longe, está mais perto do que você pensa... como             

também a MINHA VOLTA! 

 

A paz esteja com vocês, MEUS amados, 

 

Seu REI & SALVADOR, 

 

JESUS de Nazaré 

 

(então eu esperei e ouvi isso): 

 

Está chegando o dia em que TODOS me chamarão de SENHOR.           

Acelere esse dia trazendo MEUS ESCOLHIDOS para o REINO. Há muitos mais            

que ainda precisam entrar! 

 

ESCRITURA: 

“Então eu chorei muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir e ler             

o pergaminho, ou olhar para ele. Mas um dos anciãos me disse: “Não             

chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir                

o livro e perder seus sete selos. ”Apocalipse 5:4-5 
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