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INSTRUÇÕES PARA OS REMANESCENTES EM ESPERA 

14 de Janeiro de 2020 

Collins Ouma 

  

Muita paz e amor para vocês, companheiros soldados de Cristo. Esta é            

outra peça do quebra-cabeça sobre a reunião dos Remanescentes em Sua           

Montanha Sagrada que o Senhor compartilhou durante minha comunhão         

com Ele durante meu retiro de oração com Ele na semana passada. 

Muitos dos meus vasos escolhidos, os Remanescentes, serão        

fisicamente transportados por Mim, exatamente como Eu fiz com Filipe, meu           

servo. Não subestime o Meu poder e os Meus caminhos. Muitos serão            

transportados por Meus Anjos para Minha Montanha Sagrada por Minhas          

ordens e comandos. Quando isso acontecer, não se preocupe com sua           

família e filhos. Alguns vão viajar sozinhos. Alguns serão levados com suas            

famílias. Em cada caso, Eu, o Senhor, decidirei. Há alguns que Eu vou exigir              

e fornecer a eles várias formas de transporte humano, seja por estrada, ar e              

água. Eu vou guiar cada um nessa viagem. 

Quando receber esse comando, cada um dos Remanescentes receberá         

uma visão ou um sonho deles viajando para um lugar desconhecido, para ir             

Me adorar. Isso seria um sinal de alerta para pegar suas coisas e, por fé,               

começar a fazer essa jornada. Você receberá visões e sonhos direcionando           

você aqui. Não hesite uma vez que Meu Espírito Santo comunique isso a             

você. Dê o passo ousado da fé e saia. Como seu pai Abraão, falei com ele de                 

noite e imediatamente pela manhã ele se mudou para a terra da promessa. 

Sou chamado Ancião dos Dias e sou do Antigo, e Eu, o Senhor, não              

mudo nos Meus modos e ações. Sei que isso para muitas pessoas parecerá             

abstrato e bizarro, mas para os vasos escolhidos por Mim, meu Espírito            

Santo lhes dará um entendimento rápido, pois minhas ovelhas conhecem e           

reconhecem minha voz. 

Que cada um esteja pronto e preparado para o movimento e a ação. O              

modo do qual vou comunicar com cada um será diferente e, quando for             

convocado por meio de visão, sonho, declarações proféticas ou no mano a            
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mano com o Espírito Santo, não desobedeça, nem hesite. Nem consulte           

ninguém além de sua família.  

Por um período e um tempo, exigirei que todos vocês aqui sejam            

espiritualmente treinados, capacitados e transformados com a plenitude do         

Meu Espírito Santo e unção, a fim de realizar uma colheita de almas no              

tempo do fim.  

Em algumas áreas, algumas das ausências de Meus Remanescentes         

serão notadas e relatadas como desaparecidas. Não se preocupe com nada.           

Tudo será cuidado por Mim. Durante esses períodos, você estará longe de            

seus entes queridos e familiares. Eles serão sobrenaturalmente cuidados e          

providenciados por Mim. Todas as suas necessidades serão supridas         

sobrenaturalmente. No momento em que o número Eleito foi realizado, eu           

irei pessoalmente para o seu meio e capacitarei você exatamente como           

aconteceu na sala de cima em Jerusalém. 

Ouça isto Meu filho, nem todos os Meus filhos serão escolhidos para            

esta nobre tarefa. Somente uma seção específica de Meus Filhos e Filhas            

receberá esse privilégio de testemunhar por Mim em sinal e 2.  

As seleções são de acordo com a graça e somente Eu conheço os que              

foram escolhidos. Se você não estiver nessa. Que isso não te preocupe. Pois             

ainda te amo e tenho um propósito para você. Eles têm orado            

diligentemente e buscado a Minha face para que Eu manifeste a minha glória             

no meu povo na terra. Eles trarão muitos a Cristo e muitos do seu              

cristianismo frio e morno serão despertados do seu sono através deles. E tão             

grande será a colheita final de alma. 

Shalom e paz. 

Ir. Collins Ouma 

Busia Quênia 
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