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Uma Grande Batalha 

 

Não se apegue com a vida que você tem, porque está mudando agora. 

Guarda tesouros no céu e não confie nas coisas que você tem na terra 

porque bem em breve tudo estará perdido, exceto o que você tem feito pelo 

Meu Nome. 

 

O que vem em adiante é uma grande batalha, uma que você nunca 

tem visto antes. A batalha final entre o bom e o mal está logo no horizonte. 

prepare para ver coisas que você nunca viu antes. 

 

Em breve, você estará em minha casa Comigo. Alegre-se! 

 

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 

e onde os ladrões minam e roubam; 

Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, 

e onde os ladrões não minam nem roubam. 

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”,  

Mateus 6:19-21 

 

“Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade; que 

me falta ainda? 

Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 

aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 

E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas 

propriedades. 

Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil 

entrar um rico no reino dos céus. 

E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 

agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 

Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem 

poderá pois salvar-se? 

E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a 

Deus tudo é possível”, Mateus 19:20-26 

 

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas”, Mateus 6:33 
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