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MURALHAS DE FOGO 

 

Palavra profética dada ao meio-dia 25 de outubro de 2016  

 

“E eu mesmo serei uma muralha de fogo ao redor, declara o SENHOR, e Eu               

serei a sua glória interior”, Zacarias 5:2 

 

Escrituras 

Mateus 13:44-45 

Zacarias 2 

Oséias 8 

 

ASSIM DIZ O SENHOR… 

 

Ouça Minha filha! Escute! Você que está machucada com chicotadas          

por tempestades e não está encorajada. Veja, Eu te remi como Rute e             

Abigail, verdadeiras filhas que se curvaram ao Seu Senhor, e é assim que             

você também se curvou a Mim. 

Eu conheço todos os seus problemas e o tanto que é fraca de coração              

em relação àqueles que não consideram o Reino de Deus com toda a justiça.              

Mas, Eu te digo a verdade: Minha filha, aqueles que Me buscam de todo o               

coração, Me encontraram; Eu virei cheio de bondade. 

Veja! Presta atenção! Eu estou te protegendo como um muro de fogo.            

Este muro de fogo está ao redor de todos aqueles que Eu amo. Não tenham               

medo Meus filhos e filhas, pois Meus anjos poderosos foram enviados para            

protegê-los. Eles vigiam sua vida. Suas espadas flamejantes estão prontas          

para a batalha contra os principados e poderes das trevas. 

Óh minha amada filha! Não temas! Pois Eu tenho te redimido. Você é             

amada pelo Próprio Príncipe da Paz. 

Olha, Minha filha! Olha, Eu estou sentado, nas nuvens do Céu e Minha             

Glória, Eu não vou dar a nenhum outro. 

Eu falo com carinho aos Meus filhos, assim como Eu estou falando com             

você, Eu digo: não tenha medo, pois Eu tenho visto todas as suas lágrimas.              

Eu tenho visto a sua pobreza contudo você é rica, rica em Mim! Eu vejo sua                

vida QUE ninguém teve igual e muitos te odiaram sem uma justa causa! 

Minha filha, Meus filhos, saibam disso! Eu te amo. Continue a Me            

chamar! Olha! Eu estou descendo em sua direção. Eu inclinei Meus ouvidos            

em sua direção, pois em verdade vos digo: Eu tenho ouvido todos os seus              

1 

https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/15/wall-of-fire/


gritos do céu. Embora você tenha sido derrubada, Eu te levantarei; tenha            

bom ânimo, segure na Minha Palavra, pois Eu sou Fiel e Verdadeiro. 

Eu vou falar muitas palavras através de você, Minha filha. Você é            

amada por Meu Filho; pois Eu verdadeiramente conheço aqueles que          

pertence a Mim. 

Permaneçam em Mim, permaneçam em Mim, humilhem-se       

continuamente perante Mim; continue procurando a Minha Face, pois Eu          

estou aqui esperando ouvir de você. 

Saiba disso! Eu tenho colocado um muro de fogo ao redor daqueles            

que Me pertencem, meus verdadeiros filhos e filhas. Pois Eu tenho muito            

mais coisas para lhes mostrar nos reinos espirituais, pois a escuridão tem            

descido sobre esta terra. Satanás e suas legiões estão correndo em grande            

velocidade. Eles estão se agrupando em poder porque até mesmo o Meu            

próprio povo tem quebrado a Sua aliança comigo. 

Toque a trombeta, Meus Santos Queridos! Pois uma águia tem          

descido, a maldade foi libertada, pois o Meu povo tem se tornado um povo              

de lábios impuros. 

Fale claramente! Pois em verdade vos digo que aqueles que se           

desviaram de Mim e dos Meus Caminhos para o caminho da destruição, eles             

serão lançados juntos com os incrédulos. O santo tem se tornado profano. 

Oh! como o Meu coração se entristece com a incredulidade até mesmo            

daqueles nos quais Eu tenho chamado. 

 

Óh engano! Óh engano! 

 

Então Eu te digo hoje Minha filha, permaneça aonde Eu tenho colocado            

você. Permaneça humilde diante do Seu Deus, pois não há ninguém mais            

além de Mim, filha; pois todos os outros deuses são como nada. Eles são              

apenas um vapor no vento. 

 

Óh engano! Óh como o Meu coração se entristece com o que está por              

vir. 

 

Sim, Minha filha, você é amada além da medida. Avise Meu povo, pois             

é isso que Eu tenho planejado para você. Eu tenho te treinado você mesmo              

desde o início. 

Alerta o Meu povo, alerta o Meu povo para voltar para Mim. Abandonar             

TUDO e Me seguir, pois todo o restante não vale nada. 

A salvação é o maior presente que Eu dei ao Meu povo. Não há nada               

mais nesse mundo tão valioso quanto a salvação. Ela é a pérola com um              

preço muito alto. 
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Muitos do Meu povo começaram bem. Eles mantiveram os olhos em           

Mim. Mas, agora, eles tem se enroscado nos caminhos desse mundo, na            

cobiça dos olhos e no orgulho da vida. Eles tem jogado e descartado Meu              

sacrifício para fora como se não fosse nada; mesmo assim, Eu tenho dado             

tudo, até mesmo o Caminho para a vida eterna. 

Minha filha, você é Minha profeta e vai ver que Eu vou levantar muitos              

nestas últimas horas no espírito de Elias - ungido com uma porção dupla             

como Eliseu. 

Meu fogo de santidade está chegando e Eu digo 'Quem permanecerá?'           

Pois muitos estão esmagados pela humildade de Meu Filho e Seu Evangelho.            

Ele é a Rocha da ofensa, a Pedra Angular de Sião. 

Então, Me escuta Minha filha, fale claramente, escreva claramente,         

quaisquer que sejam os presentes que Eu tenha lhe dado, use eles para a              

Glória do Meu Nome.  

Pois o Meu Reino não é deste mundo. Meu Reino não se ajuntará com              

os profanos ou imundos, pois há muitos que vivem uma vida que não é de               

Deus mas ficam declarando que Me conhecem! Mas Eu vejo tudo e testo             

cada coração do homem. 

 

Eu, o SENHOR, não vou ser ridicularizado. Eu sou um Deus Santo e Eu              

não vou conhecer nenhuma pessoa ímpia. 

 

Presta atenção! Meu Muro de Fogo está ao redor daqueles cujos           

corações buscam o Reino de Deus. Para aqueles que não têm outros deuses             

diante de Mim. 

Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração             

para entender, Eu digo, escute somente Ele! Escute o Meu filho amado! 

 

Corra!...  Corra!... Corra!... para Aquele que é poderoso para salvar. 

 

Fuja! ... fuja! ... fuja! ... da ira vindoura. 

 

Sim, Minha filha, Minhas filhas, Meus filhos, enquanto você tem o           

sopro da vida dentro de você, alerta o Meu povo sobre a Ira vindoura do               

SENHOR. 

Pois, na verdade Eu vos digo que não é um dia de alegria, mas de luto. 

 

Eu sou Ele que tem te enviado. 
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