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Hb 11:12-13; Mat 26:47-56; Salmos 2 

 

E é isso que o Senhor diz … 

 

Agora não é a hora de brincar de jogos. Agora, não é hora de dançar               

em torno de seu bezerro de ouro de religião. Tira os seu jeito da carne de                

agir - suas tradições de homens. Todas elas são inúteis, inúteis, inúteis, sem             

poder, sem poder, completamente, sem poder. 

Por acaso não está vendo a urgência dos tempos? Você por acaso não             

está vendo que Eu, o Senhor, estou falando com você, agora?  

Eu estou alertando, alertando, alertando porque as mudança estão         

chegando bem, bem em breve, em cada nação, em cada tribo, em cada             

língua, em toda essa terra. 

Corações irão derreter, completamente derreter, quando os Meus pés         

tocarem nas montanhas. Eles vão tremer e temer porque Eu sou o Senhor,             

criador do céu e da terra. Todas as colinas tremerão. As montanhas            

desapareceram, quebrando como pedaços de cerâmica que foram jogadas         

de uma grande altura. 

Larga os seus caminhos da carne. Não faça a vontade da carne.            

Porque Eu, o Senhor, que estou falando com você, neste momento. 

Porque todos os que vivem da espada, perecerão pela espada. Todos           

que vivem para alegrar a carne colherá destruição. 

Destruição, ruína e calamidade estão somente algumas horas antes de          

acontecer.  

A Besta adormecida tem acordado. É o tempo dele que foi declarado            

pelo céu para fazer o seu trabalho para que as escrituras sejam preenchidas. 

Para de duvidar. Coloque sua esperança em Mim. Porque a hora já            

está muito tarde. Muito tarde.  

Minha palavra não é igual à palavra de homem. Meus servos estão            

esperando pelo meu Espírito Santo pegando Minha espada - Minha palavra.           

Minha palavra é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes que             

penetra até a alma dividindo a alma e o espírito.  

Não olhe para trás nesse dia. Continua a me seguir. Porque os dias são              

maus além do que você pode imaginar. Alimenta-se em Minha palavra.           

Alimenta-se nas palavras que são mais afiadas do que uma faca de dois             

gumes. 

Agora, não é a hora para festividades. Agora não é a hora de abraçar              

ídolo pagãos. Está não é a estação para ficar alegre. Lamentações estão pela             

frente, luto, choro, descrença.  

Eu o Senhor estou ainda alertando, alertando, e alertando. 
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Abaixem suas próprias espadas de raciocínio. Espadas de tradições de          

homens. Espadas feitas de cardinalidades. Porque Eu te digo a verdade que            

o que prospera o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. 

O que prospera o homem em segurar os ensinamentos dos homens,           

imaginados através da carne. Eu te disse a verdade, o custo da carne, os              

desejos desse mundo são da terra e eles não pertencem aos que nasceram             

de novo pelo Espírito de Deus que vem de cima. 

A contabilidade está aqui meus filhos. Tudo foi colocado perante Mim.           

Não depositam suas pérolas diante dos homens, eles estão se soltando, pois            

a besta está subindo, a besta adormecida está acordada. Humilhe vocês,           

então, sob a poderosa mão de Deus. Submeta-se àquele que tem o poder de              

salvar, o poder de libertá-lo dos principados malignos que estão ao seu            

redor. 

Eu estou segurando as forças das Trevas neste momento, e você vai            

ver a distinção de luzes e trevas bem claramente - a separação será bem              

visível. 

Não mova até Eu lhe falar para mover. Fique em posição. Fique em             

espera no Senhor. Espera por Mim. Fique em Minha palavra e segure as             

Minhas promessas. 

A sacudida e a tremedeira está sob esta terra agora mesmo.           

Rachadura e buracos profundos irão se abrir das portas do Inferno mesmo.  

Inclinam-se em Mim. Confie em mim em todas as coisas. Assim como            

Eu separei o Meu povo em Goshen, até mesmo no julgamentos, do mesmo             

jeito Eu sou capaz de te cobrir. Eu sou capaz de lhe cobrir porque Eu sou o                 

Seu escudo. 

Eu sou a sua grande e enorme recompensa. O Grande EU SOU é o seu               

escudo? O Grande EU SOU é o seu escudo e defensor. O Senhor é o seu                

Deus? Você esta de pé em minha graça que foi dada gratuitamente? 

A eternidade acena para meus filhos, a mudança na frente está além            

do que você já tenha testemunhado, seja na vida real ou através da             

realidade virtual. 

O que deve explodir nesta Terra é cataclísmico, então coloca toda a            

Armadura de Deus: vista a sua couraça de justiça; coloque o capacete da             

salvação em sua cabeça neste dia; vista seus sapatos com o evangelho da             

paz. 

Esteja preparado para falar enquanto eu te giu. Ande no espírito e não             

deverá gratificar os pecados dos desejos da carne. Vestem-se de humildade           

e cuidem dos órfãos. Construa o fraco na fé.  

Então, Eu falo, Eu o Senhor, deixem suas próprias espadas. Pois elas            

serão inúteis nos dias à frente.  
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E eu digo que ame uns aos outros, profundamente, e com um coração             

sincero. Perdoai uns aos outros. Confesse seus erros uns aos outros e            

perdoai do mesmo jeito que Eu tenho te perdoado. 

Aceite o errado porque o Seu pai no Céu é o juiz final.  

Por que você se preocupa com o amanhã? Deixe de lado de todas as              

suas agendas daqui da terra. O calendários e as estações do que você os              

conhece, não vai valer mais nada. Datas, horários e estações estão prestes a             

mudar. 

Muitos ficarão perturbados. Muitos ficarão confusos. Muitos ficarão em         

perplexidade mas é isso que está à frente. Esses são aqueles que não estão              

em Cristo Jesus. 

A hora chegou, tudo vai mudar. As sete maravilhas do mundo serão            

destruídas. Olhe e escute pois Eu, o Senhor, que sento nos céus, tem             

descido. Pois Eu escuto os gritos de opressão. Os gritos do meu povo,             

acorrentados e presos.  

Escute Meu povo, Eu estou falando, alertando, alertando, alertando         

neste dia. Não demore. Não olhe para trás. Confie em Mim. Porque Eu sou o               

único Deus que está vindo com cura nas Minhas asas. 

Eu sou o único Deus que é poderoso para salvar. Venha meus filhos. O              

tempo está terminando. A porta da Arca está fechando. Problemas, grande           

problemas estão à frente. 

Para aqueles que estão seguros em meus braços eternos; aqueles que           

estão abrigados sob minhas asas para proteção; você está escondido na           

palma de minha mão, preservado, selado pelo Meu Espírito Santo. Somente           

aqueles que Deus é o Senhor será salvo. 

Não faça neste dia pegar a espada de carnalidade. Não use palavras            

de homens porque elas não tem poder, não tem poder, não tem poder. 

Tudo é como vidros quebrados. Tudo é como uma cerâmica quebrada.           

Tudo não tem sentimento e não sabem o medo do Senhor. Tudo está             

desfeito. Tudo está desfeito. 

A menos que Eu o cubra em minha justiça, seus trabalhos, suas obras             

e até mesmo as suas palavras são como trapos sujos. Que é o homem para               

que te lembres dele? 

 

O Senhor continua a dizer… 

 

Que o fogo está aqui. O fogo chegou. Ele veio dos céus. 

Meus profetas estão tocando a trombeta. Meus profetas estão falando          

a todos desde o próprio céu. 

Por que Eu, Jesus, Sou de cima. Não se engane. Não pegue nenhum             

conselho de homem. Por que o que é o homem? que você se lembra dele. 
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Beija o filho, para que ele não fique com raiva. Sua raiva aparecerá.             

Mas, abençoado é aquele que abriga em MIM. 

 

E as palavras finais do Senhor foram essas… 

 

Pare de ficar brincando com a religião do cristianismo. Pois está           

caindo, caindo, caindo neste dia. 

Deixe suas espadas de carnalidade. Olhe para o filho. Olhe para o Meu             

filho. Escute Ele.  

Eu lhe falo a verdade, Deus não pode ser zombado. Se você semear             

no carne, você colherá destruição. 

O tempo esta curto. O tempo é tão curto. Não há mais tempo. Não há               

mais tempo.  

Me procure e viva. Me procure enquanto eu estou perto. Me procure            

enquanto Eu posso ser encontrado. 

Eu te disse a verdade, a menos que o homem nasça de novo, ele não               

pode ver e nem entrar no Reino de Deus. Eu sou de cima. Eu sou o único                 

Deus. Eu sou o único que desceu do céu. 

EU SOU que EU SOU. Antes de Abraão nascer, EU SOU. 
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