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“As areias estão caindo... restam apenas algumas... o tempo está          

quase acabando - está quase desperdiçado. Grande revelação logo chegará          

a todos. Estou revelando muitas coisas para aqueles que verão, que estão            

com fome, para aqueles que se voltarão.  

Coisas na natureza, coisas que vão tremer, coisas que vão virar a            

cabeça e deixar muitos confusos, a menos que se voltem para Mim. Uma             

grande libertação está próxima, do Meu Espírito E da maldade. Muitos que            

são endurecidos continuarão a endurecer, aqueles que ainda são fracos          

encontrarão seu caminho em Mim. 

Mesmo agora o chão estremece com estrondos. Mesmo agora o ar está            

impregnado de guerra no Espírito - Satanás será em breve derrubado           

completamente dos céus e entrará em grande ira para enganar, consumir e            

mover-se com grande raiva e fúria. 

Mas Eu também estou Me movendo - Meu Plano está escondido dele,            

escondido do inimigo de suas almas, pois Eu estou posicionando cada um            

dos Meus fiéis que mantiveram suas lâmpadas acesas, com óleo extra em            

volta do pescoço, na esperança de Mim.  

Estou movendo-os e trazendo cada um para o local designado para           

esse tempo. Estou gentilmente soprando o pó do cansaço sobre eles e            

substituindo-o por uma força que é quase despercebida, uma vez que se            

instala sobre eles para substituir as feridos e os machucados que têm sido             

seus companheiros constantes por muito e muito tempo.  
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Em breve Meus escolhidos verão subitamente quão fortes estão em          

Mim quando Eu brilhar a Minha luz sobre eles para despertá-los           

completamente.  

Logo, Meu exército surge com grande força para surpreender o inimigo           

e causar grandes e terríveis danos às suas fileiras. 

Preparem-se e preparem-se para liderar - aqueles que de repente          

serão trazidos. Pois Meus dons serão derramados em corações humildes e           

dispostos - plantados como sementes e virão a dar frutos mais rapidamente            

do que nunca. 

Ligarei e unificarei o Meu Corpo como nunca antes. Os compromissos           

divinos serão abundantes. Profundos parentescos irei criar e semear durante          

a noite. Uma direção clara e poderosa fluirá como um rio do Meu Espírito              

Santo, e a confusão e a dúvida não existirão mais para aqueles que Me              

buscam diligentemente. 

Quando o caos e o medo choverem e transbordarem nas ruas sobre            

aqueles que Me deram as costas, gentilmente liderarei os Meus como um            

Pastor conduz Seu rebanho com segurança e calma, através de uma           

tempestade repentina. 

Estou vindo para remover todo o medo. Estou voltando para remover           

todas as incertezas. Estou voltando para remover todas as coisas que           

permanecem como um obstáculo para todos os que Me buscam nesta hora. 

Não há mais demora, não há mais demora, não há mais demora, pois             

a plenitude do tempo chegou ... ” 
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