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DECRETA UMA COISA E SERÁ ASSIM ENQUANTO OS JULGAMENTOS         

ESTÃO CAINDO 

 

January 25, 2020 

Quando terminei a comunhão hoje e comecei a orar, especialmente          

sobre os julgamentos que estão acontecendo agora com o vírus da China se             

espalhando, terremotos e clima bizarro, vulcões em erupção e tudo mais,           

pedi ao Pai que falasse conosco publicamente, para ajudar todos nós a            

entender como responder da maneira que Ele deseja que respondamos, em           

nossas caminhadas e orações, agora que os julgamentos estão se          

intensificando cada vez mais. Essa foi a resposta Dele depois que Ele me deu              

a seguinte escritura: 

 

Jó 22:25-30 

25 Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa, e você terá bastante prata. 26              

Pois então terás o teu prazer no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto             

para Deus. 27 Lhe farás a tua oração, e ele te ouvirá, e farás os teus votos.                 

28 Também decretarás uma coisa, que será estabelecida para ti; e a luz             

brilhará sobre os teus caminhos. 29 Quando homens são derribados, dirás:           

Há elevação; e ele salvará a pessoa humilde. 30 Ele livrará a ilha dos              

inocentes, e será entregue pela pureza das tuas mãos. 

 

Ouça-me todos os que foram escolhidos para herdar o Reino de Meu            

Pai. Ouça-me todos os filhos e filhas do Altíssimo, que foram treinados para             

a batalha e receberam minha autoridade na terra. Ouça-me todos os que            

são humildes e humildes de coração - todos que me entregaram tudo para             
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que eu possa habitar completamente em você e usá-lo para estabelecer o            

Meu Reino na terra. 

Decreta uma coisa e assim será! Permaneça firme nas posições que           

lhe foram dadas e fale agora com ousadia com Minha autoridade em toda a              

terra. Não te ensinei que, na boca de duas ou três testemunhas, uma coisa é               

estabelecida? 

Declare Minhas verdades ao anunciar corajosamente a chegada do         

Reino dos Céus à Terra! O poder de suas orações, suas palavras alcançarão             

o Céu e aqueles que andam na verdade estabelecerão todas as coisas justas             

e santas neste lugar, mesmo entre os mais terríveis julgamentos e eventos            

que estão ocorrendo agora. 

O coração dos homens falhará pelo que está agora na terra, mas o             

coração do exército do Meu Reino fará prevalecer a vitória, e tudo o que foi               

decretado acontecerá por causa da obediência dos Meus justos. O medo           

vencerá muitos, quando derramar os julgamentos na terra, mas Meu povo           

se levantará agora em grande poder e força, pois agora cumprirei todos os             

Meus propósitos neles e através deles. 

Proclame todos os dias agora todas as promessas que lhe foram dadas            

como aqueles que herdaram o Meu Reino. Declare a vitória conquistada e            

comande o inimigo para fugir de você e ele deve. O poder que lhe foi dado                

fará com que todas as coisas se manifestem, como foi escrito, e todos             

saberão que o Grande Eu Sou vive em e através dos Seus escolhidos. 

Declare sua proteção e provisão, e assim será. Declare seu          

lugar no Reino de Meu Pai, e assim será. Declare a sua libertação, e              

assim será. Declare que nenhuma arma formada contra você         

prosperará e não prosperará. Declare que minha vontade será feita          

na terra, e eu farei. Declare que somente a Minha graça é suficiente             

para tudo o que está aqui agora e tudo o que você experimentará, e              

será o suficiente. Declare sua fraqueza e sua humildade, e Eu serei            

fortalecido. 

O tempo do fim está aqui e, como já lhes disse antes, Meu povo verá               

muito antes que Eu os busque. Mas você tem Minha palavra e Minhas             

promessas de que você nunca está sozinho. Você não está sem proteção,            

provisão, Minha força e Meu conselho. Peça e você receberá tudo o que             

precisa nestes tempos. 

Não se concentre naquilo que deve estar para trazer mais corações           

para Mim como algo temeroso; antes, interceda tanto quanto você for           

guiado por Mim, por todos aqueles que não Me conhecem como o Messias, e              

ouvirei suas orações e responderei. As orações dos justos valem muito, disso            

Eu lhes asseguro. 
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Não subestime a autoridade que lhe foi dada. Maneje a sua espada da             

verdade, como é pretendida por Mim. Vocês são meus eixos de batalha na             

terra, e minha luz através de você dissipará todas as trevas. A Terra verá              

agora que tudo o que falei em Minha Palavra é verdade e, verdadeiramente,             

esta é a última geração antes do Meu retorno. 

Meus filhos, estou com você. Eu tenho você na palma da minha mão.             

Esconda-se um pouco agora, enquanto minha indignação passa e tudo ficará           

bem com sua alma. Tenha ânimo, seu rei conhece seu coração. Conheço            

suas preocupações e seus desejos; nada está fora do meu conhecimento;           

portanto, confie em mim e tenha paz. Sua fé crescerá muito rapidamente            

agora, ao fazer isso, e ao permitir que Eu siga o meu caminho no coração               

dos homens. Meu caminho é perfeito, e muito em breve você entenderá            

muito mais sobre esse assunto. 

Por enquanto, confie, obedeça, ore, jejue, ouça e observe as minhas           

instruções para você. Meu conselho estará com todos vocês. 

Eu amo você e estou ainda mais perto agora. 

YAHUSHUA 
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