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Você não deve temer o “ Coronavírus ” 

ou qualquer outra praga que venha. 

 

 

 

2020.01.02 

 

No final do vídeo que fiz na semana passada, mencionei que ouvi do             

Espírito Santo para orar sobre o "coronavírus"... Ele usou uma linha de uma             

música antiga, “Este é só o começo”. 

Na verdade, isso foi uma confirmação dele de uma pergunta que eu fiz             

no início daquela semana (a semana de 20 de janeiro de 2020). Naquela             

hora, fiz uma pergunta ao Espírito Santo, basicamente: “Esse” coronavírus          

”é a pandemia global do 4º selo?” 

Sua resposta foi “Não”. Ele elaborou, entretanto, que as coisas que Ele            

alertou através de várias vozes, inclusive eu, que estes eventos estão           

prestes a ocorrer. Esses eventos agora se tornarão muito piores do que            

estamos vendo agora.  

Ele também disse que o “coronavírus” não era Dele. Ele foi inventado            

em um laboratório por homens. Isso matará muitas pessoas, mas não terá o             

tamanho e efeito das coisas que serão liberadas durante o quarto selo.  

Esse “coronavírus” é um “teste” para que eles possam ver exatamente           

como as pessoas reagirão e que eles vão usar isso para aperfeiçoar seus             

métodos de controle das massas.  

Ele, o Espírito Santo, também Me disse que se estivermos vivendo e            

orando o Salmo 91, essa praga e outras não terão efeito sobre o Seu povo.               

(O Salmo 91 é mostrado abaixo). 

O Espírito Santo falou comigo a semana toda e foi isso que o Senhor              

me disse para escrever para aqueles que ouvirem. 

“Me escutem, Meus filhos. Há tanta coisa acontecendo em seu mundo           

agora, tanta confusão que o inimigo está trazendo sobre a terra.  
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Esse é o plano dele e estou permitindo para que teste o coração dos              

homens, até mesmo Meus preciosos eleitos-remanescente-noiva que Eu amo         

tanto.  

Você tem que estar vivendo no lugar secreto do Altíssimo e habitando            

sob a sombra do Todo-Poderoso. Você tem Minhas promessas de proteção           

em Minha palavra, mas você tem que ser obediente no que for instruído. 

Fique perto de Mim agora! Você NÃO DEVE temer o "coronavírus" ou            

qualquer outra praga que venha. Estes são criados pelos homens maus que            

adoram seu inimigo. Em breve, virá uma praga que diminuirá o tamanho e o              

efeito desse "coronavírus". Eu tenho falado que Eu protegerei o lugar em            

que você vive, se você estiver em nosso lugar secreto, tendo um            

relacionamento íntimo Comigo. Apenas repetindo as escrituras com seus         

lábios não vai lhe adiantar em nada, tem que ser a sua vida! 

Eu sei que muitos de vocês não pensaram que veriam um tempo como             

este na terra, mas Eu te digo a verdade; você nasceu para um tempo como               

esse. 

Eu te digo que muito mais pessoas estão orando para Mim neste            

momento desse "coronavírus" surgiu e isso é bom! Muitos voltarão para Mim            

enquanto os julgamentos desenrolam nesta terra. 

O propósito divino para você estar aqui durante esse tempo na terra é             

para procurar e salvar Minhas ovelhas perdidas. 

Este é um trabalho que foi preparado de antemão, até mesmo antes            

que houvesse tempo, para minha noiva-eleita-remanescente fazer. É a         

Grande Colheita que é colhida no final desta era.  

Muitos foram enganados em pensar que escapariam a qualquer         

momento, mas isso não é a verdade. A maioria de Meus           

eleitos-remanescentes-noiva nem Me escuta quando tento contar isso de         

maneira amorosa e gentil por causa de doutrinas criadas pelo homem de            

inspiração demoníaca que se espalharam pelas igrejas. 

Existem eventos que foram escritos nas escrituras pelos Meus profetas          

da antiguidade que tem que acontecer primeiro. Também há eventos que           

tem que acontecer que Eu tenho mostrado para os Meus profetas modernos,            

videntes, sentinelas e servas também.  

Para a maioria, haverá um despertar rude quando o evento ardente de            

inauguração acontecer e eles ainda estarão na Terra. Isso ainda está           

chegando, não demorará, Meu tempo não é o seu e todos os eventos que Eu               

lhe disse que precederam, eles também estão chegando. 

Depois que esses eventos ocorrem, meus alertas para o meu povo vão            

parar completamente. Então uma unção mais poderosa cairá sobre aqueles          

que se prepararam como Eu ordenei, com suas vestes lavadas          
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gloriosamente brancas pela água da Palavra, sem mácula, nem ruga, nem           

coisa semelhante (Ef 5:25-27).  
É este é aquele quem tem mãos limpas e um coração puro, que não se               

elevou à falsidade ou ao falso, nem jurou enganosamente. Ele receberá           

bênção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação (Salmo 24:4-5). 
Digo isso a todos vocês, guarde o Meu mandamento zelosamente, e Eu            

também o guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro,             

para testar aqueles que habitam na terra. (Ap 3:10) 

Se você não teve provações ou tribulações neste mundo, por que Eu            

lhe diria para perseverar? Meu povo não experimentará Minha ira, mas você            

terá provações e tribulações neste mundo. 

Eu uso o inimigo para refinar você como prata e ouro finos, para que              

Eu possa Me ver em você. Mas tenha bom ânimo, porque Eu venci o mundo               

e, pelo Meu Espírito, você também vencerá. Pode haver dor à noite, mas a              

alegria vem pela manhã! EU SOU a estrela brilhante e matinal! 

NÃO DESISTA! Vença este mundo exatamente como Eu, pelo Espírito          

Santo que vive em você por causa do Meu sangue e você tem o Meu               

testemunho e você até odiará a vida que você tem nesta terra, quando             

comparada à vida gloriosa que está à sua frente. Mas antes disso, estou             

fazendo um trabalho em seus dias em que você não acreditaria, mesmo se             

lhe dissessem! (Hab.1:5) 

Será um trabalho rápido, mas o trabalho mais poderoso já feito sobre            

a terra! Vou transformar e capacitar Meus filhos para realizar este trabalho.            

Comigo, nada é impossível para aqueles que acreditam, com tudo o que está             

dentro deles, em Mim e na Minha palavra.  

Esta verdade aumentará em velocidade e intensidade à medida que          

ocorrerem os julgamentos de destruição, calamidade, praga, fome,        

perseguição e qualquer outra coisa que foi profetizada. 

Não temas! O tempo está chegando. 

Os eventos devem se mover rapidamente agora, como Eu disse. 

 

Yahushua Ha Mashiach 

Jesus, o Cristo 

  

Salmos 91 

 

1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do           

Onipotente descansará. 

2 Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza,               

e nele confiarei. 
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3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 

4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te              

confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. 

5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,. 

6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que            

assola ao meio-dia. 

7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 

8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos            

ímpios. 

9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua              

habitação. 

10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 

11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te            

guardarem em todos os teus caminhos. 

12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu              

pé em pedra. 

13 Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a                

serpente. 

14 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei;          

pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 

15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia;             

dela o retirarei, e o glorificarei. 

16 Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 
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