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Vou ler a Palavra que o Senhor me deu à tarde. Perguntando ao             

Senhor como posso lhe apresentar um bom título que capta a atenção do             

significado da Palavra que eu vou trazer.  

O Senhor disse: "Ossos secos, Ouvi a Palavra do Senhor". Foi isso que             

o Senhor me escreveu. 

O velho se foi, meus filhos, o novo já chegou. Minha Palavra não está              

presa. Pois Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitos verão essas             

mudanças com desespero, assim como também, todos aqueles que se          

apegam fortemente às antigas tradições.  

Essas tradições são de homens que não sabem que Eu sou a Palavra             

de Deus. Uma nova geração de crentes chegou. Esta se desenvolvendo no            

casulo e vai sair uma linda borboleta. Agora está quase pronta para nascer.             

Minha graça cobre todos os aspectos desta nova jornada. Não resista ao            

meu Espírito Santo, que você não pode ver a olho nu, o que Eu estou               

fazendo.  

Pois estou vigiando todas as minhas promessas que tenho sobre a sua            

vida. Eu digo que não esmague essas asas frágeis por essas asas de             

nasceram através de muitas tribulações e anos de espera. Não seja severo            

com minhas novas borboletas emergindo, pois esses são Meus filhos - Meus            

verdadeiros Filhos e Filhas, eles são partes do Meu corpo, o corpo de Cristo. 

Esta é a minha igreja. Este é o meu amado, querido, nascido da             

angústia. E em Mim você será curado. Este é o meu corpo partido. Esta é a                

minha igreja quebrada, mas é a Minha igreja e Eu vim trazer meu bálsamo              

de cura que vem da minha mão somente. Ninguém deve tocar em você.             

Nenhuma mão te fará mal, Meu amado. 

Eu esperei por este momento, minhas noivas queridas. Minha amada          

igreja precisa de muita cura, por isso trouxe você a um porto seguro e              

protegido. Eu, meus filhos, Sou sua porta da esperança. E sua esperança            

não será decepcionada. Estou preparando você em amor. Eu desejo que           

você entre e saia do seu deserto. 

Eu estou falando com carinho com você. Você não pode entender           

minha amada o amor que tenho por você. Estou zelosamente guardando sua            

vida. Estou preparando você minha noiva para se encontrar com seu noivo.            
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Estes preparativos finais devem derramar muito amor sobre você, pois          

expulsaram todos os seus medos. Quando você permanecer nesta perfeição          

do meu amor, atrairá muitos para o meu reino. 

Meus filhos, não extingam meu Espírito Santo pelo que Ele se move            

suavemente sobre todos aqueles que são meus filhos. Tu é um deles. Você é              

tão especial para mim. Você é minha noiva, Minha posse premiada. Você foi             

escolhido desde o início de todos os tempos. Eu criei você para ser um com               

o seu Criador, seu Pai eterno. 

Eu criei você para ser um com seu querido Príncipe da Paz. Você é              

escolhido. Você é especial. Você é um povo peculiar separado para um Deus             

santo. Vou trazê-lo para casa, impecável, sem manchas, branco, com minha           

Coroa de Amor, em torno de sua cabeça. 

 Você é Minha noiva e Eu amo você. 

 

O Senhor continua dizendo ... 

 

Não tenha medo, meu amado na maneira que estou abrindo novas           

portas perante você. Nada de mal irá lhe afetar. Eu estou levantando você             

aos céus onde Eu te renovarei. Renove seus pensamentos onde estiverem,           

renovando-os e dando-lhe um coração firme. 

Não se apóie em seu próprio entendimento. Pois o que estou fazendo            

dentro de você é novo. Tudo é novo. O velho desmoronou. Está deitado do              

destroços, no meio de muitos ídolos nos quais não tem nada a ver Comigo. 

Embora haja muitas turbulências pela frente, você só observará com          

seus olhos; mas estou protegendo você como as crianças israelitas quando           

saíram do Egito. Estarei protegendo você com minha nuvem durante o dia e             

minha coluna de fogo à noite.  

Atenção meus filhos, não tenham medo. Pois Eu estou em pé com            

você. O novo está aqui, você não pode percebê-lo? Muitos duvidam desse            

novo caminho que Eu criei porque a mentalidade deles ainda está presa às             

tradições dos homens.  

Tradições de tijolo e argamassa. Tradições da religião. Tradições do          

livro da lei. Minha Palavra não está vinculada. Pois EU SOU a Palavra que se               

tornou carne. EU SOU a Palavra de Deus. EU SOU Jesus, que é o Pai, que é o                  

seu Pai. Porque, se você me viu, viu meu pai. 

Eu estou vivo. Afaste-se daqueles que te puxam de volta aos velhos            

hábitos. Pois esses são poças de lama estagnadas. Aqui é aonde o medo             

domina, paralisando onde há muita resistência ao meu Espírito Santo. 

Onde estou, há liberdade. Andem em frente Meus filhos. Andem em fé            

enquanto eu os conduzo para fora dos destroços da escuridão. Ande pela fé             

e não pela vista. Entre nas jóias do céu que Eu coloco perante você.  
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Meu Espírito Santo acalmará sua alma. Lembre-se, meu fardo é leve.           

Meu jugo é fácil. Meus filhos brilharão como os faróis mais brilhantes deste             

mundo sombrio. Não temam o Destruidor que está por vir, pois Eu te             

separei. Eu tenho escolhido você. 

Acredite nisso, Meus filhos. Creia nisso, que em você, está a minha            

luz. Muitas coisas acontecerão para confrontá-lo, surpreendê-lo, sobre        

amedrontá-lo. Não dê atenção para essas coisas que não são de Deus. Não             

aceite essas as palavras que não são de Deus. Porque aonde haverá            

escuridão, sua luz brilhará mais intensamente. 

Há um exército de escorpiões atravessando o deserto, mas Eu lhes           

digo agora, que não há nada que Eu não tenha ordenado. Não tenha medo.              

Fala o Meu nome, Jesus, para os escorpiões e eles passarão por você. Você              

ficará surpreso com a minha proteção. Há poder no Meu nome. Há poder no              

nome de Jesus e você o verá. Sim, fale o meu nome Jesus, sobre esses               

escorpiões, e eles passaram por você, e não eles não te picaram.  

Você verá grandes eventos nos céus, pois as estrelas mudaram de           

rumo e muitos terão muito medo. Essas pessoas irão se maravilhar a            

princípio, mas o medo depois tomarão conta delas.  

Não meus filhos. Sou eu. É o EU SOU que move essas estrelas, pois              

elas estão e elas estão lá desde o começo. Eu criei os céus e a terra. As                 

estrelas que eu fiz também. Este mundo é como um tabuleiro de xadrez. E              

Eu Sou aquele que está movendo as peças nas suas posições. Minha glória             

será revelada dos céus. As coisas que vão acontecer, nunca aconteceu antes            

e nunca foi experimentado antes. 

Todas as respostas científicas não vai dar em nada. Todos estarão           

perplexos, exceto os meus escolhidos, meus separados, filhos sagrados. Tá          

vendo, eu estou lhe dizendo de antemão. Isto é para a minha glória. Vocês,              

Meus filhos, fazem parte da minha glória. Eu te glorificarei. Pois é o meu              

desejo, meu propósito, que Eu tenha um povo para Me adorar, porque Eu             

sou o Deus Todo-Poderoso e diante de mim e não há outro Deus. Não, não               

um sequer. 

Esteja preparado, Meus filhos, à medida que trago o novo. Pois existe            

e haverá muita resistência à mudança. Os quilômetros à frente, o começo            

das dores, irão confundir àqueles que pensavam que Me conheciam. 

Fontes de águas se secaram. A Terra estará exposta e muitos ossos            

estarão expostos para ver. Esses ossos que estão diante dos olhos dos            

homens, Eu vou ressuscitar. Pois Eu Sou de fato, a ressurreição e a vida. 

Lázaro era apenas um sombra do que está por vir. Em mim, é a vida.                

Vida eterna. Respire meu Espírito Santo. Respire minha vida, pois sem a            

Minha vida, você não tem vida. Nova carne, novos tendões, novos corpos            

serão formados pela Minha mão. Novos poços de água serão descobertos,           

estão escondidos para o tempo no futuro. 
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Vocês são meus novos vasos. Minhas partes de barro quebradas e           

restauradas. Meu espírito vai buscá-lo e Eu vou levá-lo em uma nova            

direção. Sei que ordenei que sua vida aconteça porque coloquei sobre você            

minhas promessas. Eu sou o Autor da sua vida. Eu sou o Consumador da              

sua vida, em mim, em Cristo Jesus. EU SOU o Alfa. EU SOU o Omega. EU                

SOU o começo EU SOU o fim EU SOU a ressureição e a vida. 

EU SOU QUE EU SOU. 

Eu seguro o universo em minhas mãos. Todos os eventos a serem            

realizados estão nas Minhas mãos. Na verdade, não há um pardal que caia             

no chão sem que Eu saiba. E todo o gado em mil colinas, Me pertence. Eu,                

Jesus, tenho toda autoridade no céu e na Terra. Dou-lhes autoridade, meus            

filhos, para derramar fogos dos céus. Dou-lhe Autoridade em Meu nome,           

para jogar no chão e para levantar para a glória de Meu nome. 

Nenhum presente Eu vou esconder de Meus filhos. Você será um           

comigo e com Meu pai. Todos verão Minha glória, tanto crentes como            

incrédulos, e todos ficarão maravilhados. Vocês, meus filhos, brilharão tão          

intensamente que todos verão e declararão que vocês são meus.  

Agora, meus filhos, é a hora marcada. Agora entrará o novo. Agora,            

não haverá mais atraso. Agora, é a separação completa das cabras e das             

ovelhas. Agora, é uma separação completa do trigo e do joio, das pragas e              

das ervas daninhas. Agora, não haverá mais atraso. 

Agora, é a hora meus filhos, não tem mais demora. Escolha estar em             

harmonia com o Meu Espírito Santo e não contra ele. Pois Eu e meu Pai e                

meu Espírito Santo somos um.  
Estamos em total união. Estamos em total acordo. Não há contradição.  

Eu fico de prontidão agora, minha amada noiva. Meus filhos, Minha           

mão está levantada. A Espada da Verdade está na Minha boca. Estou pronto.             

Meus propósitos serão cumpridos. Meus planos executados. Não haverá mais          

atraso.  

Como no começo, Eu estou agora separando a luz das trevas. Tudo é             

novo. O Espírito Santo está pairando sobre a face das águas da terra. Meus              

quatro cavalos foram liberados dos céus para todos os quatro cantos da            

Terra. 

Não há mais atraso. 

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

 

Jackie foi levada a ler Apocalipse 21:1-8.  
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