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Recebi esta mensagem do SENHOR em 31 de dezembro de 2019,           

depois de Lhe perguntar se havia uma mensagem que Ele gostaria que eu             

compartilhasse. Aqui está o que ouvi: 

“Agora é a hora de se levantar e ser MEU povo! Todos os que recuam               

fizeram a sua escolha e não estarão no MEU exército. Estou chamando            

muitos de seus lugares de complacência para as águas ardentes dos testes.            

Eles emergiram limpos, puros e santificados. Eles terão provado Sua          

sinceridade em relação a MIM, pois terão abandonado suas próprias vidas           

pelo REINO DE DEUS. 

Este teste que está chegando purificará MINHA igreja mostrando quem          

é Meu e quem é falso. Existem muitas falsificações agora... muitos falsos            

profetas e professores que trabalham para um 'outro'. Eles cumprem as           

ordens do pai deles, e Eu os exporei claramente para você, se você ME              

perguntar e ME procurar. 

2020 será um ano como nenhum outro. Você verá o trabalho do            

inimigo, pois ELE não se esconde mais, mas está em plena vista. Isso             

fortalecerá a resolução do MEU povo, pois eles verdadeiramente saberão          

discernir o bem do mal. Seus corações estarão fixos na justiça, bondade,            

caridade e amor. Eles irão se submeter à MINHA IMAGEM em todas as coisas              

e abandonarão seus caminhos adúlteros. 

 

ANO DE DECISÃO 

2020 será o ano de decisão para muitos. Eles decidirão a quem            

seguirão. Eles se alinham pessoalmente ou com as ovelhas ou com as            

cabras. Eu nem preciso peneirar, pois eles farão isso por MIM! 

O ódio no coração daqueles que escolheram 'outro' aumentará, e seus           

atos perversos se tornarão tão intensos que será como o inferno aqui na             

terra. 
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Sim, os próprios portões do inferno tem sido abertos, e a maldade            

será abundante como nunca antes. Isto tem que ser desta forma porque é o              

confronto FINAL da humanidade. 

 

DESASTRES, GUERRA, FOGO, ESCURIDÃO 

 

2020 será: 

Um tempo de desastres. 

Um tempo de guerra, 

Um tempo de FOGO, 

Desastres naturais que são precipitados pelo homem 

Grandes trevas, mas MINHA luz também brilhará mais naqueles que a           

procuram. 

MINHA luz perfurará a escuridão 

O joio e as cabras serão expostas 

Os justos correrão para Mim, seu Grande Refúgio. 

As linhas na areia serão traçadas... os fiéis e os infiéis 

Perseguição virão e virão em muitas formas diferentes. 

O cativeiro virão e virão, também, em muitas formas diferentes. 

Este é um julgamento da Minha igreja, enquanto ela se afasta de Mim             

e segue um outro. 

 

GRANDE PAZ 

Em 2020, trarei grande paz aos MEUS filhos. Essa é uma das            

recompensas deles em ME servir. Eu vou escondê-los sob as MINHAS asas, e             

eles saberão que Eu estarei lá com eles. Eu não vou deixá-los e nem              

abandoná-los. Eu Serei PAI para eles e eles serão MEUS filhos amados. 

MEU povo deve se preparar de acordo com o que Eu tenho mostrado             

para eles para fazer. Eles tem que ME procurar em seu bem-estar físico,             

assim como passar mais tempo ouvindo e escutando a MINHA voz. 

Somente o verdadeiro arrependimento pode mudar o que está por vir.           

Ouvirei as orações do arrependimento e MEU braço não será muito curto que             

EU não possa salvar. 

 

ARREPENDA-SE FILHA DA BABILÔNIA! POIS OS SEUS PECADOS SÃO         

COMO ESCARLATE, MAS ELES PODEM SER BRANCOS COMO NEVE! 

SOMENTE EU POSSO FAZER ISSO !! 

EXISTE UM GRITO NA DESERTO… ALGUMAS POUCAS VOZES        

CHAMAM: 

“ARREPENDA-SE POIS É CHEGADO O REINO DOS CÉUS” 

 

2 



EM RESUMO: 

2020 será um ano da decisão, desastres, incêndio e perseguição. 

No ENTANTO, para AQUELES QUE FORAM SEUS ESCOLHIDOS, este         

ano será UM ANO DE PAZ. 

 

ESCRITURAS: 

JOÃO 14:27 

”Paz deixo com você; minha paz eu te dou. Eu não dou a você como o                

mundo dá. Não deixes que o teu coração se perturbe e não tenhas medo. ” 

ISAÍAS 59:1 

”Certamente, o braço do SENHOR não é muito curto para salvar, nem os              

seus ouvidos, tão embotados para ouvir. “ 

ISAÍAS 50:3 

”A voz de quem clama no deserto: “Prepara o caminho do SENHOR; Faça             

direto no deserto Uma estrada para o nosso Deus.“ 

ISAÍAS 1:18 

”Venha agora, e raciocinemos juntos”, diz o SENHOR: “Embora seus          

pecados sejam como escarlate, serão brancos como a neve; Embora sejam           

vermelhos como carme sins, serão como lã”. 

MARCOS 1:5 

“O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e             

acredite no evangelho.” 
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