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A LINHA FOI TRAÇADA 

 

A linha foi traçada na areia. Minha distinção do que é Santo está             

definido. Sempre foi definido desde a fundação do mundo. Minha aparência           

para o mal não mudou. Pois eu, o Senhor, não mudo. Sim, minha distinção,              

minha linha, minha fronteira é tão firme quanto bem sólida desde o início. 

Pois EU SOU o começo. E EU SOU o fim. EU SOU o Alfa e o Ômega. EU                  

SOU o primeiro e o último. Antes de mim, não havia outro Deus. Todo o               

resto é idolatria, bruxaria e maldade aos Meus olhos. 

A linha foi traçada. Minha distinção entre aqueles que Eu escolhi foi            

predestinada desde o início. Pois Eu sei todas as coisas. Eu sou todas as              

coisas. Eu estou em tudo. Eu vejo tudo. Eu ouço tudo. Eu, Jesus, Sou a luz                

do mundo. Em mim, não há trevas. Sem mim, você vai até mesmo tropeçar              

em pleno clarão, que você chama de dia. A noite é um dia para mim. Em                

nada, nenhum pensamento, nenhuma imaginação vã é escondida de minha          

vista. 

Meu limite contido no Meu amor é distinto. Eles vêm com o Meu             

comando, como ordeno a todos os meus poderosos anjos que cumpram           

Minha ordens. Essas chamas de fogo do céu, são servos para a salvação             

somente em Cristo Jesus. Não se deixe enganar, Eu, Jesus, sou o Filho de              

Deus. EU SOU àquele que estava com o pai desde o começo. 

Pois Eu e o pai somos UM. Não se engane a ponto de me levar para o                 

nível dos meus servos, meu santo exército de anjos. Muitos de vocês            

adoram anjos. Se eles não forem a você em nome do Filho de Deus, e do                

Meu poder de liderança para a salvação, eles não me pertencem. Não se             

engane. Eu conheço todas as velhas distinções. Eu coloquei minha palavra           

no céu. Fiz um juramento a mim mesmo, porque não há ninguém mais alto              

do que EU SOU. 

EU SOU que EU SOU. EU SOU de cima. Meu reinado, Minha soberania,             

é de cima. Meus caminhos, Meus pensamentos são acima dos seus. Eu traço             

as linhas. Coloco a marca da santidade. Pois onde está minha santidade?            

Você moveu os postes e colocou o que é profano, como sendo santidade. 

Eu vim para te levantar. Eu vim para te libertar dos cativeiros das             

trevas, dos palavrões de todos os disfarces de travessuras. Sou eu aqui. Pois             

EU SOU que EU SOU tem estabelecido todas as distinções. 
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Eu sei quem Eu escolhi. Eu escolhi aqueles miseráveis, perdidos,          

pobres, fracos, porque essas são almas humilhadas aos olhos do mundo;           

contudo, Eu coloquei sobre elas a santa marca distintiva, pois eles São            

meus. 

Quando Eu ordeno que vocês se amem, essa é a mais alta marca             

distintiva da santidade. Você acha que Eu amo como o mundo? Você está             

enganado porque o Meu amor é puro. Bem-aventurados todos os puros de            

coração, porque verão a Deus e viverão. Meu amor é alegria. Meu amor é              

paz. Meu amor é bondade. Meu amor é paciência. Meu amor é toda             

bondade. Meu amor é auto-controle. Meu amor é longo sofrimento. Aqueles           

que Eu possa ter purificado pelos meus santos fogos receberão toda a minha             

bondade. 

Oh abençoe as crianças. Estou perto de você agora. Sopro sobre vocês            

fogos de limpeza. Fogos para a santidade. Por estes fogos, andarei sempre            

contigo, como fiz com os filhos de Israel. Minhas distinções, minhas linhas            

são traçadas para levá-lo a lugares agradáveis. Pois vós sois as ovelhas do             

meu pasto. Eu te despertarei para a Santidade, para que você Me deseje             

acima de todas as outras coisas. 

Você verá EU SOU no fogo. Vinde, filhos e filhas de Sião. Vinde Meus              

santos preciosos ungidos, selados, pelo Meu Espírito Santo. Venha, Meus          

queridos filhos. Meu amor por você é imenso. Meu amor é a linha traçada              

até a misericórdia. Minha santa separação é Minha linha para aproximar           

você de mim. 

Esteja preparado! O êxodo está aqui. A reunião está aqui. Minha           

muralha de fogo, Meu escudo, Minha proteção o rodeia. Cada um de vocês             

tem 12 anjos poderosos como guarda-costas pessoal. Você tem 12 anjos           

poderosos em sua casa, com seus filhos. Estou aqui, Meus filhos. Eu vim em              

Meus carros de fogo. Todos me verão. Todos verão e saberão que EU SOU o               

Senhor dos senhores e Rei dos reis. 

Minha glória chegou. Meu reino chegou. Está aqui na Terra como no            

céu. Tudo me pertence. Tudo é meu. Reservei o inferno para Meus anjos             

desobedientes. A morte de Satanás é certa. Seu poder é como nada contra a              

Minha palavra. Eu digo a verdade que você deve testemunhar e viver minha             

palavra em poder. Não haverá imaginação vã ou engano que possa resistir à             

Minha palavra e àquele coração humilde que eu ungi para realizar sinais e             

maravilhas nestes últimos dias. 

Eu tracei as linhas. Eu montei as arenas para trazer Minha glória. As             

linhas estão prontas para atacar, mas seus corações não vão falhar, pois Eu             

sou aquele que fecha a boca dos leões. Embora os instrumentos sejam            

muitos, um lugar para levar a execução ao meu povo, eis que muitos Hamã,              
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como no Livro de Ester, serão descobertos e suas cabeças serão postas            

sobre eles. 

Filhos, segurem-se bem comigo, Minha palavra porque Eu Sou         

verdadeiro. Você verá maravilhas que encherão seu coração de alegria e           

novas canções. As sirenes do mal serão silenciadas, quando Eu trouxer           

minhas ovelhas perdidas, meus filhos que escolhi desde a fundação deste           

mundo. 

Satanás lida com fantasia. Pois ele sabe quem Eu realmente Sou. Ele            

sabe o quanto tenho ciúmes de você. Ele sabe muito, mas vem sem poder.              

Não confie em ninguém. Não confie em nada além de quem EU SOU. Pois EU               

SOU que SOU. 

EU SOU quem está enviando você para libertar os cativos. Sou Eu,            

Jesus, quem ordeno que você vá com o Meu poder. O Grande Eu Sou está               

com vocês e em todos os lugares em que você coloca os seus pés. Ouça,               

ouça, meus filhos. Eu estou trabalhando nos bastidores com orações feitas           

em muitos armários. 

Estou exercendo Meu amor trabalhando em muitos corações. Na hora           

certa, no momento exato, Minha palavra florescerá. Existem muitos         

pássaros para entrar no Reino de Deus que nasceram para a glória do Meu              

nome. Meu nome é Santo. Meu nome é o nome acima de todos os nomes.               

Os joelhos se curvarão em humilde reverência por quem EU SOU, pois Eu             

sou Ele. 

Meus filhos, Eu Sou Seu Deus e os amo com um amor eterno. Esteja              

preparado para ver Seu Rei, pois Ele o ama e Eu sempre lhe amei, desde o                

início. Muitas almas, muitas almas entrarão no último minuto da meia-noite.           

Esteja preparado, Meus filhos, porque eu colocarei Minha unção dupla sobre           

você. Sua medida será igual  a minha quando eu, Jesus, andei nesta terra.  

Sim, as linhas estão traçadas. Eu tenho o Meu escolhido,          

estrategicamente colocado. Toda eventualidade é coberta pela sua vitória,         

para a minha glória, pelo Meu nome. Preste atenção! O melhor ainda está             

por vir. Vem Meus filhos, Meus cordeiros, Minhas ovelhas, pois você é minha             

noiva. Eu estou com ciúmes de vocês. Eu estou travando todas as batalhas             

que se apresentam diante de você. A vitória é sua. Portanto, levante suas             

cabeças, sua redenção se aproxima. 

Meu espírito está descendo, descendo em lugares agradáveis. Preste         

atenção! EU SOU Seu Rei. EU SOU seu primeiro amor. Não há ninguém igual              

a mim, meus filhos preciosos. Embora você enfrente a morte, ela não deve             

tocá-lo. Eu vou te levar para casa. Embora a morte dance sua música ao seu               

redor, eu o trarei para casa com canções de libertação. 
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Preste atenção, preste atenção todos os Meus filhos, preste atenção.          

Do mesmo jeito que andará sob as águas, Eu os moverei, você será             

transladado a lugares designados e específicos  assim como foi com Filipe.  

Eis que EU SOU Seu rei. Eu te amo. Eis que fiz tudo o que fiz apenas                 

por você. Você é precioso. Precioso, oh meus filhos. Você é amado além da              

medida. EU SOU seu pai. Enviei meu filho apenas para você. A eternidade             

espera. A eternidade espera por você. A vida eterna é sua. 

Eis que vereis o meu rosto e viverá. EU SOU que EU SOU. 

Eu sou Jesus. 
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