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visão veio nesta manhã 6 de janeiro de 2020 
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Meu remanescente, Minha noiva 

 

Foi com isso que Ele abriu a visão esta manhã e foi isso que eu vi. Eu                 

vejo de perto, a centímetros de distância, um lado do rosto de Jesus. Eu              

vejo muita tristeza. Lágrimas caindo. Eu também vejo a coroa de espinhos            

embutida em sua cabeça. Enquanto as lágrimas caem, agora ela está se            

misturando com o sangue que cai da cabeça de Jesus. 

Mas o que vejo é tanta tristeza no rosto de Jesus. Então eu vejo do               

outro lado do seu rosto, é como um leão, o leão de Judá. O rosto do leão é                  

resoluto e firme, sério. Ele está alerta e ele está esperando e pronto para              

aparecer. 

Então eu vejo Jesus ajoelhado no jardim do Getsêmani. E bem ao lado             

dele, descansando, deitado no chão, está o leão de Judá. E então ao lado do               

leão de Judá, vejo Jesus em pé como o Bom Pastor. E ele está carregando               

uma vara. 

E eu ouço estas palavras em meu espírito que vêm de Jeremias 1:11             

e essas palavras em particular vêm constantemente. E é isso que o Senhor             

diz: 'Estou observando para ver se minha palavra é cumprida. Esta é a             

estação onde as coisas de Deus está cumprindo. E Deus está assistindo            

agora e vendo cumprindo'.  
Então a visão muda e eu vejo Jesus bem alto no céu. Ele cresceu e se                

tornou muito grande. Era exatamente Jesus mas Ele tinha uma altura           

gigantesca. E então Ele fala e é isso que Ele diz ... 

“diga ao meu povo, meu retorno é iminente. O dia da minha ira sobre              

a nação americana está se aproximando rapidamente. Estou reunindo meu          

próprio povo. Vou afastá-los dos incêndios mais violentos já conhecidos”.  

Jesus continua: "Não estou ansioso para este dia, como a maioria das            

pessoas, pois na verdade elas não têm idéia de quem Eu sou".  

E Ele está falando com a Casa de Deus. Ele está falando com a Casa               

de Deus. Jesus ficou em silêncio por um longo tempo e novamente senti             

uma tristeza muito profunda. Um tristeza tão profunda muito mais além de            

que qualquer coisa que eu possa realmente explicar. Muito difícil de explicar,            

mas é muito, muito profunda. 
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Sua tristeza é tangível. É palpável. Sua angústia é visível, pode ser            

vista apenas olhando para Ele. A angústia do que está por vir está além da               

descrição, mas é uma tristeza muito, mais muito profunda. É uma angústia            

absoluta. Uma angústia absoluta.  

E então, Ele trouxe à minha mente, neste ponto, uma visão que eu             

tive em 2001. Vou compartilhar com você. 

Enquanto andava em jejum naquele momento, orando e voltando ao          

Senhor depois de muito, muito tempo Dele, 10 anos. E re-confirmei minha            

vida a Jesus de uma maneira muito, muito séria. Mas o que eu vi, era como                

um bebê chorando. Lágrimas, apenas as lágrimas caíram e eu estava           

clamando por misericórdia, misericórdia, porque o que eu vi, Deus me           

mostra pela primeira vez, que a corrupção na igreja é tão profunda, as             

pessoas simplesmente não querem acreditar. Eles não querem acreditar nas          

profundezas do engano causado pelo ensino dos homens. 

E o Senhor me mostrou uma multidão, uma multidão de pessoas           

correndo, correndo, correndo e elas estavam pulando do penhasco como          

Lemmings (espécie de rato). E então eu disse ao Senhor o que vi e              

perguntei o que você está me mostrando, Senhor. E Ele diz: 'estas são as              

pessoas que são enganadas. Estas são as pessoas que são enganadas e            

estão indo para o inferno. 

E absolutamente, isso me quebrou. Me quebrou completamente. E eu          

chorava como uma criança e clamava ao Senhor: 'tenha piedade. Por favor,            

tenha piedade. E Deus me mostra em meu coração essa verdade.  

Isso absolutamente me machucou. E é disso que o Senhor me           

lembrou, então eu compartilho isso com você agora. 

Jesus estava bem calado nessa visão. Por um bom tempo, mas então            

ouvi essas palavras de Jesus e Ele disse: 'Tantos perdidos. Tantos perdidos,            

Jacky. Eles não acreditavam em quem Eu sou. Eles não acreditaram na            

minha palavra. Tantos perdidos. Tantos perdidos. 

E enquanto olhava para Jesus e Ele era realmente majestoso. Ele           

ascendeu aos céus. Foi isso que eu vi.  

De volta a essa visão que estava tendo, Eu vi pela primeira vez a              

aflição profunda, a tristeza profunda, que Ele passava todos os dias. Esses            

sentimentos Ele passa ainda hoje, todos os dias. Seu coração está partido. E             

isso tem sido desde o início dos tempos. 

Deus é tão longânimo. Ele está familiarizado com o sofrimento, escrito           

em Isaías 53. Essa é outro lado de Jesus que a maioria das pessoas não               

conhece sobre ele. Ele sofre muito. Ele sofre tanto. 

Mais uma vez o Senhor continua a falar. Ele diz para dizer ao meu              

povo se eles escutassem ou não, para dizer-lhes que Eu estou sofrendo            

muito com eles. Fala para Eles que eles ouviram mentiras. Que eles            

2 



escutaram de bocas que falam corrupção. Palavras cuspidas contra quem Eu           

Sou. O Senhor está dizendo que você ouviu palavras torcidas como barris            

vazios e sem vida. 

 

Jesus continua … 

 

… muitos de Meu povo falam uma infinidade de palavras vazias, sem            

qualquer significado ou entendimento. 

Jacky ... E, no meu espírito, senti que meu povo está morrendo por             

falta de conhecimento, conhecimento de Deus. Instruções de Deus. 

 

O Senhor continua … 

 

Tudo está desolado. Tudo é desolação. Todos abandonaram o caminho          

da santidade. Eles são todos gananciosos por ganho. A preocupação com           

este mundo e suas riquezas fez uma miséria espiritual como um câncer que             

não tem cura. 

 

E então o Senhor continua ... 

... 

Quando essas pessoas Me chamarem angustiadas, Eu não as ouvirei.          

Porque Eu até mesmo conversar eles, eles ainda continuariam endurecendo          

seus corações contra Mim. Embora Eu tenha dado muito, o que eles            

receberam, será tirado deles. 

Então Eu vi uma mudança incrível em Jesus. Isso foi tão incrível. E             

então eu vi uma força profunda. Uma respiração profunda de fogo furioso            

através de Jesus. Foi como uma explosão de todo o corpo, da cabeça aos              

pés, como se fosse aquele fogo da sarça perante de moisés só que muitas              

vezes maior. 

Foi como uma explosão de fogo e o que me veio à mente foi 'Eu sou                

um fogo consumidor'. E foi o que eu vi.  

Foi uma transformação incrível. Ele passou de uma tristeza profunda          

para este fogo incrível. Assim como a sarça ardente, mas de maior            

magnitude, vi fogo saindo de Jesus em todas as direções, de seus pés, suas              

mãos, em todas as partes de seu ser. E estava indo em todas as direções. E                

então Ele sorriu o sorriso mais bonito e as luzes se acenderam junto com o               

fogo, era quase como uma queima de fogos de artifício - uma grande             

celebração com fogos de artifício. Eu realmente não posso comparar, mas           

esta é a única maneira de explicar. Foi uma explosão de fogo e luz no céu. E                 

estas são as palavras que Ele disse com tanto poder ... 
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Isto é o que Jesus disse ...  

 

Mas Meu remanescente. Meus remanescentes (e eu senti um prazer          

tão profundo, um prazer quando Ele falou essas palavras e repetia), Minha            

noiva. Minha amada.  

Então eu quero que você visualize esse Jesus ... era como fogo e luz              

em todos os lugares ao seu redor e então Ele falou com tanto poder dizendo               

'meus remanescentes. meus remanescentes. E depois Ele falou, 'minhas         

noivas. Minha amada'.  

Tanta paixão. Tanta posse. Com tanto ciúme. Guardando aqueles que          

Lhe pertenciam.  

 

E esta é a mensagem que Ele teve para a noiva ... 

 

Diga à Minha noiva que estou chegando bem em breve. Diga a eles,              

estou segurando cada um deles. Diga-lhes para continuar esperando por          

Mim. Continue a jejuar e a orar, enquanto Eu os guio ...  

E Ele estava dizendo que está guiando cada filho de maneira diferente,            

nessas áreas de jejum e oração.  

Então, Ele diz ... 

Diga a eles que Eu sou o Bom Pastor e estou protegendo cada um de               

vocês. E então, em meu espírito, ouço essas palavras, realmente são muito            

poucos, Jackie. Verdadeiramente, são poucos os que encontram a porta da           

vida. Muitos não acreditariam nisso. Eles não conseguem acreditar. Muitos          

estão perdidos pela incredulidade.  

Mas diga à minha noiva que você é minha, embora você seja pequena,             

você é minha. E ninguém (Ele colocou tanta ênfase aqui para o restante da              

noiva) ninguém arrebatará você de minha mão. Ninguém. 

E, naquele momento, Jesus estava começando a subir cada vez mais           

alto nos céus e, embora estivesse falando sério, eu ainda podia ver aquele             

sorriso de prazer em seu rosto.  

E Ele falou essas palavras para mim ... 

Continue falando Minha filha, quer que eles escutem ou não.  

Eu falo a verdade e muitos não conseguem suportar, com exceção, Jackie,            

dos Meus remanescentes. Meus remanescentes. Esta é minha noiva. Diga a           

eles que Eu estou chegando em breve. Diga a eles que Eu sou sua grande               

recompensa.  

Então a visão muda novamente ... 

E eu me vejo sentado com Jesus no jardim de Getsemane, como filho             

do homem, como um bom pastor. Ao lado há um leão de Judá. E então eu                

ouço essas palavras ... 
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Jacky, Jacky vigia. Orem comigo enquanto intercedo pelo Meu         

remanescente. 

Tanta ênfase nisso. Eu vi Jesus no jardim e agora Ele estava com o              

rosto falando e orando silenciosamente como Ana. Vi Seus lábios se           

movendo, mas não pude ouvir o que Ele estava dizendo nessas orações. E             

Ele estava muito quieto. No entanto, no meu espírito, eu sabia que Ele não              

estava falando inglês.  

Que Ele estava falando em sua própria língua. Eu estava sentado de            

costas para este tronco de uma árvore enorme, neste jardim. Também o            

leão de Judá está calado ao meu lado. E o Bom Pastor, Jesus, Filho do               

Homem, também está perto, próximo ao Leão e a Mim.  

E o Bom Pastor está segurando uma vara e está chamando           

silenciosamente Suas ovelhas. Ele está chamando silenciosamente Sua        

noiva, Seu remanescente, mas também está chamando, mesmo por baixo          

de tudo isso, Ele está chamando, chamando, chamando, todos para que se            

afastem do homem, para que voltem para Ele e confiam Nele e somente             

Nele. E foi aí que a visão terminou. 

 

E eu fiquei totalmente encantada com isso para ser bem sincera. Eu            

tive que ler algumas vezes para realmente entender.  

Mas eu disse que você sabe que vou ler da vida dele porque você sabe               

que a maioria das pessoas não quer olhar para esse lado de Jesus. Eles              

querem tomar Jesus como uma pílula de alegria.  

Parte dos frutos do espírito é longânima [sofrimento longo]. E Deus           

tem trazido isso à tona bem recentemente. Você pode ver isso através de             

Jó. Você pode ver através das palavras que você conhece no Novo            

Testamento. Você pode vê-lo através dos profetas. Você pode vê-lo em todo            

o Reino do Antigo e do Novo Testamento, do sofrimento dos servos do             

Senhor Deus Todo-Poderoso. 

E aquele que mais sofre é o próprio Senhor. O próprio Senhor, porque             

somos todos filhos Dele. Nós somos as ovelhas do seu pasto. Ele estava             

apenas compartilhando seu coração esta manhã. Ele está compartilhando         

quem Ele é e muitos não querem acreditar. Eles realmente não querem            

acreditar. Eles realmente, realmente não.  

Mas deixe-me ler de Isaías 53. Uma abertura tão maravilhosa… 

 

“Quem deu crédito à nossa pregação…” é isso que Jesus estava           

dizendo que muitos não querem acreditar. Eles não querem acreditar na           

verdade de quem é realmente Deus. Eles só querem ver um lado Dele. Eles              

não querem ver todos os lados. Eles só querem ver um lado do rosto Dele               

onde mostra facetas de diamantes. Eles não querem ver todos os lados            
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[Jesus sofre muito]. Você precisa de uma imagem completa de quem é            

realmente Jesus. E o que as pessoas evitam é o sofrimento, o sofrimento.  

Mas para aqueles que passaram por muito sofrimento, eles podem          

realmente se aproximar mais do coração de Jesus.  

Então deixe-me ler isso… 

 

“Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou no braço            

do SENHOR? 

Porque foi subindo como reformado, e como raiz de uma terra seca;            

não tinha beleza nem aparência e, olhando para ele, não havia boa            

aparência nele, para que desejava. 

Era desprezada, e mais rejeitada entre homens, homens de dor e           

experimentados em trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o            

rosto, era desprezado e não fazia caso dele. 

Verdadeiramente ele levou sobre si como nossas enfermidades, e         

como nossas dores levaram sobre si; e nós ou reputação por aflito, ferido de              

Deus e oprimido. 

Mas ele foi ferido pela causa das nossas transgressões e moído pela            

causa das nossas iniqüidades; ou castigo que nos leva a paz estava sobre             

ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se         

desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre a iniqüidade de             

todos nós. 

Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro foi              

levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores,           

assim ele não abriu a sua boca. 

Da operação e juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida?              

Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo            

foi atingido. 

Puseram sua sepultura com ímpios, e um rico na sua morte; ainda que             

nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 

Todavia, ao Senhor agradecer moê-lo, fazendo-o enfermar; quando        

sua alma se puser por expiação de pecado, exibir sua posteridade, prolongar            

seus dias; e o bom prazer do Senhor prosperar na sua mão. 

Ele exibiu o fruto do trabalho da sua alma e ficou satisfeito; com o seu               

conhecimento o meu servo, o justo, justifique muitos; porque as iniqüidades           

deles levará sobre si. 

Por isso, você deve fazer parte de muitos, e com os poderosos            

reparte-o ou despejo; porquanto derramou sua alma na morte e foi contado            

com transgressores; mas ele levou sobre si e o pecado de muitos, e             

intercedeu pelos transgressores”. 
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Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Pelo que o Senhor fez por nós na             

cruz. 

Não há palavras Senhor. Seu amor é imenso, que nem podemos           

começar a aceitar. 

Mas agradecemos a Deus pelo que você fez por nós. Que você            

carregou o pecado de muitos. Você retirou sua vida até a morte para nos dar               

vida. Você sofreu. Você fez sua vida, e seu corpo uma oferta para os nossos               

pecados.  

No entanto, você recebeu uma sepultura com os iníquos. Não havia           

engano em Sua boca. Você foi humilhado. Você foi levado embora. Você            

teve aflito e ainda não abriu a boca. Você foi levado como um cordeiro ao               

matadouro. E mesmo assim ficou em silêncio em Suas ações. Você não abriu             

a boca. 

Pai nos perdoe. Perdoe-nos. Que voltemos para o nosso próprio          

caminho. Éramos como ovelhas perdidas, e mesmo assim você foi esmagado           

por nossas iniqüidades. E por suas feridas, somos curados. 

Pai, obrigado por enviar Seu filho Jesus. Ele tomou a nossa dor e             

bolhas de sofrimento, embora tenha sido desprezado por termos escondido          

do rosto Dele. E tratamos Dele com baixa estima.  

Senhor, você sabe tudo sobre rejeição. Você sabe tudo sobre ser           

desprezado. Você sabe tudo sobre o sofrimento.  

Oro hoje pelo seu povo, ao ouvirem esta mensagem: você tocará os            

corações e eles não resistiram ao Espírito Santo. Eles não resistiram ao            

Espírito Santo. Que eles vá a lhe procurar. Que eles vá a procurar o seu               

rosto. Que eles te busquem com todo o coração. Pois você diz: primeiro             

busque o Reino de Deus na minha justiça. 

Que possamos buscá-Lo, Senhor, todos os dias. Que possamos entrar          

em um relacionamento mais próximo com você neste dia. Que muitos           

voltem ao seu primeiro amor. Que muitos voltem a esse primeiro amor por             

você. 

Agradecemos ao Pai por esta visão. Nós apenas agradecemos a você           

Senhor por estas palavras. E que seu povo seja abençoado. E que seu povo              

o busque neste dia, pois o tempo está se aproximando e sua volta está              

iminente.  

Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado em todas            

as coisas. Todas as coisas. 

Agradecemos por seu grande amor, seu grande amor por nós. Você           

continua nos amando. Você continua sofrendo muito conosco, para que          

ninguém pereça, mesmo sabendo que muitos serão perdidos. Muitos vão          

rejeitar. Muitos O rejeitarão. Rejeitaram suas palavras. 
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Mas nós te agradecemos pelos remanescente, Senhor. Ore pelo seu          

remanescente espalhado por todos os países.  

Ore por suas noivas. Obrigado Senhor, por ser você quem nos trará            

para casa e ninguém poderá arrebatar-nos de suas mãos. Obrigado por esta            

palavra. Louvado seja o Seu nome. 

Por isso, obrigado pai. Nós te agradecemos Jesus. Nós agradecemos          

Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo mover-se entre o           

Seu povo.  

Oro isso no poderoso, poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. 
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