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Olá, meu filho, este é Jeová Elohim falando com você hoje. Oh, Meus             

preciosos, ouçam atentamente, pois EU SOU está falando. Você vê que a            

terra foi lançada no caos em pouco tempo devido à pestilência que foi             

desencadeada.  

Você vê o engano dos poderosos para encobrir grande parte da           

verdade sobre o que está acontecendo. Você também vê padrões climáticos           

estranhos e bizarros, terremotos e agora a tentativa de dividir a Minha terra,             

Israel, com o “acordo do século”. Tudo isso está acontecendo por que a hora              

já está bem tarde, Meus filhos. 

Qualquer nação que cutucar a menina [maçã, retina] de meu olho, ela            

também será cutucada com Grande ira.  

América, uma nação outrora grande nunca mais será grande de novo.           

A América é implacável em seu pecado e o exibe seus pecados sobre a terra,               

mas Eu digo que em breve ela desmoronará.  

Mas para os Meus escolhidos, você não deve temer. De acordo com a             

sua fé, Eu te salvarei do que agora está sobre você. De acordo com sua fé,                

Eu Lhe apoiarei.  

Onde está a sua fé, Meus amados? Você tem uma profunda amor por             

Mim ou você está sendo distraídos por alguma coisa na terra? Todas as             

coisas da terra serão queimadas em breve, e quando isto acontecer, onde            

estará sua fé então?  

EU SOU está chamando cada um de vocês, Meus filhos, para que não             

dê valor a nada que não é de Mim. O tempo é uma coisa que, uma vez                 

passada, nunca mais voltará; portanto, use seu tempo com sabedoria. 

Esteja sempre em Mim. Clame a mim em oração e eu ouvirei;            

repreenda o que está atacando você e eu irei em sua defesa; faça essas              

coisas e eu moverei os céus para você. Mas se você está muito distraído,              

muito auto-absorvido e muito focado em vez mesmo em vez dos “outros”,            

você deve ser refinado ainda mais.  
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Aqueles que foram refinados, escutam o EU SOU claramente agora,          

mas aqueles que não Me ouvem, devem ser refinados ainda mais de acordo             

com sua falta de fé.  

O tempo está próximo, Meus filhos; a porta está quase fechada. Não            

espere mais - o tempo chegou ao fim.  

Deixe de lado qualquer pensamento para sua aposentadoria, para sua          

segunda casa nas montanhas ou nas costas - essas são distrações e não têm              

outro objetivo senão ativar seu orgulho e emoções.  

Mas, EU SOU, o chamou para abandonar as coisas desta terra e a             

fazer obras para o Meu Reino. Agora é a hora, Meus preciosos, pois logo o               

Noivo virá para Sua noiva, e Sua noiva deve estar impecável, para que ela              

não seja deixada para trás. 

Seja como as virgens sábias e não como as imprudentes. Seja cheio            

de óleo do meu Espírito Santo. Isso só pode ser feito através do sacrifício da               

oração e do tempo gasto Comigo e com Minha Palavra.  

EU SOU falou. 

 

Escrituras dadas 

1 Pedro 2:1-3 

2 Portanto, deixando de lado toda a malícia, toda a astúcia, hipocrisia, inveja             

e todas as falas más, 2 Como bebês recém-nascidos, desejam o leite sincero             

da palavra, para que assim cresçam. : 3 Se assim é que provastes que o               

Senhor é misericordioso. 

 

1 Pedro 3:9-18 

9 Não dando mal ao mal, nem grade para grade, mas bênção contrária;             

sabendo que você é chamado para isso, para herdar uma bênção. 10 Pois             

quem ama a vida e vê bons dias, abstenha a língua do mal e os lábios para                 

que não falem mal; 11 Evite o mal e faça o bem; que ele busque a paz e a                   

siga. 12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos               

estão abertos às suas orações; mas a face do Senhor está contra os que              

praticam o mal. 13 E quem é que te fará mal, se sois seguidores daquilo que                

é bom? 14 Mas, e se sofrestes por causa da justiça, felizes sois; e não               

tenhas medo do terror deles, nem te perturbes; 15 Mas santificai o Senhor             

Deus em seus corações; e esteja sempre pronto para dar uma resposta a             

todo homem que lhe pede uma razão da esperança que há em você com              

mansidão e medo: 16 Tendo uma boa consciência; que, embora eles falem            

mal de você, como dos malfeitores, eles podem ter vergonha que acusam            

falsamente sua boa conversa em Cristo. 17 Pois é melhor que, se assim for a               

vontade de Deus, sofrais pelo bem do que pelo mal. 18 Porque Cristo             

também sofreu pelos pecados, justos pelos injustos, para que ele nos           

levasse a Deus, sendo morto em carne, mas vivificado pelo Espírito: 
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Mateus 24:6-8 

6 E vós ouvirá falar de guerras e rumores de guerras; vede que não vos               

perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não            

está. 7 Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e             

haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. 8 Todos estes           

são o começo das dores. 

Lucas 8:24-25 

24 E chegaram a ele, e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós            

perecemos. Então ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água; e               

cessaram, e houve uma calma. 25 E ele lhes disse: Onde está a tua fé? E                

eles, com medo, se perguntaram, dizendo um ao outro: Que tipo de homem             

é esse! pois ele comanda até os ventos e a água, e eles lhe obedecem. 

 

Isaías 41:10 

10 Não temas; pois estou contigo; não te assustes; porque eu sou teu Deus;              

eu te fortalecerei; sim, eu te ajudo; sim, eu te sustentarei com a destra da               

minha justiça. 

 

Mateus 9:28-31 

28 E quando ele entrou em casa, os cegos vieram a ele; e Jesus disse-lhes:               

Creia que eu sou capaz de fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. 29 Então             

tocou os olhos deles, dizendo: De acordo com a sua fé, seja para você. 30 E                

seus olhos foram abertos; e Jesus ordenou-lhes, dizendo: Vejam que          

ninguém sabe disso. 31 Mas eles, quando partiram, espalharam sua fama           

por todo aquele país. 

 

Mateus 25:1-13 

25 Então o reino dos céus será comparado a dez virgens, que tomaram suas              

lâmpadas, e foram ao encontro do noivo. 2 E cinco deles eram sábios e cinco               

eram tolos. 3 Os tolos levaram as suas lâmpadas, e não levaram óleo com              

eles; 4 mas os sábios levaram óleo nos seus vasos com as suas lâmpadas. 5               

Enquanto o noivo se demorava, todos dormiram e dormiram. 6 E à            

meia-noite houve um clamor: Eis que o noivo vem; Saí ao seu encontro. 7              

Então todas aquelas virgens se levantaram e cortaram suas lâmpadas. 8 E            

os tolos disseram aos sábios: Dai-nos do teu óleo; pois nossas lâmpadas se             

apagaram. 9 Mas os sábios responderam, dizendo: Não é assim; para que            

não sejamos suficientes para nós e para vós; antes vereis aos que vendem e              

compram para si mesmos. 10 E enquanto eles foram comprar, chegou o            

noivo; e os que estavam prontos entraram com ele no casamento; e a porta              

foi fechada. 11 Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor,           

Senhor, abre-nos. 12 Mas ele respondeu e disse: Em verdade te digo que             
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não te conheço. 13 Vigia, pois, pois não sabeis o dia nem a hora em que o                 

Filho do homem vem. 

 

Daniel 12:9-10  

9 E ele disse: Vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o               

tempo do fim. 10 Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados;           

mas os ímpios farão perversamente; e nenhum dos ímpios entenderá; mas o            

sábio entenderá. 
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