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Vírus Misteriosos // O Grande Resgate 

 

No início da manhã de 1/11/20, recebi várias palavras e uma visão de             

sonho. O que eu quero compartilhar com você hoje é o sonho instantâneo. O              

que eu vi foi uma placa antiga de madeira. Em letras maiúsculas, vi estas              

palavras na placa: 

 “VÍRUS MISTERIOSO” 

  

Então, cerca de uma semana atrás, comecei a ver alguns artigos que            

estava aparecendo aqui e ali sobre um “vírus misterioso”. Acabei de colocar            

três sonhos recentemente relacionados a algum tipo de praga/pestilência,         

então sabia que o AVISO já havia saído. Aqui está o vídeo enviado em              

1/6/20: 

  

AVISO PROFÉTICO: Estrangeiros // Fome // Peste 

  

O sinal “vírus misterioso” estava falando para a gente que estava           

chegando... era um SINAL apontando para as coisas que ainda estão por            

vir... Entretanto, não podemos ter certeza se este vírus na China que é o              

que o SENHOR estava falando... só o tempo irá dizer! 

Ao procurar o Senhor sobre isso, eu ouvi Ele dizer que devemos ser             

muito diligentes em nossa caminhada com Ele agora. Devemos fazer um           

esforço consciente para passar mais tempo com NOSSO SENHOR no lugar           

celestial, e não nos concentrarmos no que está acontecendo aqui no reino            

terrestre. Sim, devemos nos preparar da melhor maneira possível para todos           

os possíveis desastres futuros, mas somente depois de darmos tudo ao           

Senhor primeiro. 

Certifique-se de colocá-lo em primeiro lugar e não por último, nesses           

dias difíceis. Não deixe que o pânico, o medo, o desespero ou a             
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desesperança se apoderem de nós... isto dá ao diabo uma base para entrar             

em sua vida. 

"Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor              

e uma mente sã."  2 Timóteo 1:7 

Lembre-se dos dias de Moisés, quando o Senhor protegeu o povo de            

Israel de todas as pragas. Colocaram o sangue de um cordeiro nas            

ombreiras das portas, para que o DESTRUIDOR passasse por cima deles e            

não tocasse em sua casa. Da mesma forma, ore para que também            

apliquemos o SANGUE DO CORDEIRO JESUS em nós e nossa família para            

proteção. 

"Agora o sangue será um sinal para você nas casas onde você está. E              

quando eu vir o sangue, passarei sobre você; e a praga não cairá sobre você               

para destruí-lo quando eu atingir a terra do Egito." 

"Porque o Senhor passará para atacar os egípcios; e quando vir o            

sangue na lintel e nos dois batentes da porta, o Senhor passará pela porta e               

não permitirá que o destruidor entre em sua casa para atacá-lo." Êxodo            

12:13; 23 

 MENSAGEM: 

  

Em 1/24/20, enquanto orava, vi no ESPÍRITO um mar enfurecido por    

toda parte, e havia pessoas balançando na água se afogando. Parecia uma            

velha pintura a óleo de um dos grandes pintores famosos, com tintas for de              

cinzas, marrons e pretos, preenchendo a tela escura e tempestuosa. 

No lado esquerdo dessa imagem que parecia 'viva', havia um grande           

ROCHA achatada e nessa ROCHA estava JESUS! Eu vi Ele curvando na            

ROCHA e puxando as pessoas para fora dessa mar de ondas enfurecidas            

com SUAS mãos. Ele estava resgatando um a um... Louvado seja o            

Senhor... Era uma linda visão de se contemplar! 

 

ENTÃO ouvi isso: 

“Você encontrará paz no meio da tempestade! Muitos nesta hora irei           

puxar para fora das águas tempestuosas e colocá-los firmemente na ROCHA.           

Este é o GRANDE SALVAMENTO que está por vir! Como muitos estão se             

afogando, eles estenderão a mão deles para MIM e Eu lhes darei a MINHA              

mão. 

O MAR DA HUMANIDADE… tantas almas estão por aí e eles estão            

chorando porque estão perdidos. Eu escuto os seus gritos, no qual seu            

homem interior geme para não estar perto de MIM, mas eles não escutam             

isso fisicamente. Seu espírito, corpo e alma estão desconectados um do           

outro, então eles não ouvem nem mesmo os gritos de sua própria alma.” 
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Perguntei então ao SENHOR sobre esse vírus na China: 

“ORE como nunca antes, para que este vírus seja interrompido, parado           

ou impedido permanentemente. Eu tenho o poder sobre todas as coisas e            

ouvirei se o MEU povo se eles orarem. 

O inimigo tem grandes planos para matar o maior número de pessoas            

possível. Este é o seu maior desejo. No entanto, apenas Eu tenho a palavra              

final da vida e da morte. Eu estou no controle, e não satanás, e certamente               

NÃO o homem. Eu rio das fracas tentativas deles quando eles tentam            

interpretar DEUS. Eu deixo eles irem até a um certo ponto depois Eu entro. 

Não se desespere ou desista, pois Eu estou sempre com você. Eu            

estou apenas a uma distância de uma oração! 

As coisas nunca são do jeito que vemos. O que você vê no físico nem               

sempre é a verdade. O que está acontecendo no mundo físico não é a              

realidade do MEU REINO. Então, por que viver constantemente no físico e            

nos esforçar? Quando você estiver COMIGO, você terá paz! 

Ande no ESPÍRITO e não na carne, durante estes tempos difíceis.           

Deixe-ME lhe dar os óculos da fé para que você possa ver claramente. 

Olhe para mim e Eu vou ajudá-lo. Eu serei o seu guia e o levarei nessa                

caminhada perfeita comigo. Você está pronto? 

Fique em MINHA PALAVRA e mantenha seus OLHOS FOCALIZADOS em          

mim. (Hebreus 12:1-2). Olhe apenas para frente (Eu ouvi 'cegos') e não se             

distraia com o que está acontecendo neste mundo. 

Olhe para mim através das nuvens celestiais, onde faz sol o tempo            

todo! 

Vocês são amados, queridos filhos! 

  

Então Eu ouvi: 

  

PROVÉRBIOS 3:5-6… 

 

"Confie no Senhor com todo o seu coração, 

 e não se apóie no seu próprio entendimento; 

  em todos os seus modos o reconheça, 

 e ele guiará os seus caminhos." 
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