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A Sua luz chegou 

 

Palavra e visão recebidas ontem 15 de março de 2020 

 

Escrituras: 

Isaías 60 

Salmo 14 

Filipenses 4:9 

 

Seja sóbrio. Vigilância. Seu inimigo ronda em torno de você como um            

leão que ruge. Ele está procurando alguém para devorar. Agora é a hora de              

ficar sóbrio. Seja vigilante. Vista o capacete da salvação. Amarre ainda mais            

o cinto da verdade.  

Eu sou aquele que se senta no trono, no círculo acima da Terra. Eu sou               

aquele que conhece o começo do fim. O fim de todas as coisas está agora               

sobre os habitantes da Terra. Mas Eu tenho te preparado como filhos da luz.              

Vocês não são os Filhos da Destruição que andam nas trevas. Eu estou             

olhando aos Meus filhos, pois Eu sei todas as coisas. Os Meus 7 olhos              

percorrem toda a Terra. Eu sei os que são Meus. Você estará e para sempre               

em Minhas mãos e nada poderá separar você de Meu amor. Não há nada              

que deve separá-lo do amor de Cristo Jesus. Nem problemas. Nem           

dificuldades. Nem fome. Nem perseguição. Nem nudez. Nem perigo. Nem          

espada. 

Portanto, tenham bom ânimo, Meus filhos e filhas, pelo trabalho que           

iniciei em vocês, o bom trabalho que iniciei em vocês, Eu vou            

completamente terminá-lo. 

O dia do Senhor está perto e quem está preparado. Senão aqueles que             

têm mãos limpas e um coração puro. A hora está escura, mas uma             

escuridão mais profunda, está à frente. Deixe a sua luz brilhar, porque Eu             

sou a luz do mundo. Agora é a hora em que todas as suas orações e                

petições que você apresentou perante o Pai, em segredo, serão          

recompensadas abertamente. Não seja igual àqueles que estão dormindo.         

Fique acordado. Ande no temor do Senhor. 

Seu poderoso braço está estendido em proteção. Seus ouvidos estão          

atentos aos seus gritos. Eu estou, diz o Senhor, perto do coração Partido.             

Eu, Eu mesmo, enxugarei suas lágrimas. Você é Meu filho e tudo está nas              

minhas mãos. Não temam meus pequenos. Lance todas as suas ansiedades           

sobre mim porque Eu cuido de você.  
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Confie em mim nesses tempos turbulentos. Esses são apenas o          

começo das dores. Esteja preparado. Esteja preparado agora, Eu digo, e           

veja Eu mover por você e por todos vocês, meus filhos das Luzes. Vocês são               

Meus filhos da glória. Você nem precisa ter medo das coisas ao seu redor. 

Meus poderosos anjos se revelarão a você para que que você saiba            

que a minha promessa de proteção é segura e absoluta.  

Chegue mais perto, Meus filhos. Esconda sob a sombra, sob o abrigo            

das Minhas asas. Você está coberto pelas Minhas asas. Você foi coberto com             

Meu sangue. Você é inocente aos Meus olhos. Você é puro, e você verá a               

Face de Deus.  

 

O Senhor continua dizendo ... 

 

Minha carinho cobre todos os aspectos da sua vida, de manhã, à tarde             

e à noite. O o que está por vir é a vida eterna, uma herança que durará para                  

sempre. Eu sou aquele que ama para sempre. O Meu Reino de cima dura              

para sempre. Eu sou quem se importa no qual está toda a bondade. Eu sou               

aquele que é o seu refúgio na rocha e os justos passaram por ela. 

Eu sou ele que é a Pedra Angular. Uma pedra de tropeço. Uma pedra              

de ofensa. Mas para os que estão na Minha justiça, esta pedra angular é a               

sua arca, a sua segurança. 

Do mesmo jeito que Eu estava com José na prisão onde ele ficou, Eu              

também estou com muitos de vocês. Você tem sido odiado sem razão. Eu             

sei da sua solidão. Eu conheço aqueles que te traíram. Eu conheço aqueles             

que te rejeitaram. 

Meu filho venha a Mim porque Eu curarei as suas feridas. Me deixa             

fazer curativos nas suas feridas. Me deixa enxugar as suas lágrimas. Eu            

estou mais perto de você do que você pensa. Deixe tudo sob meus cuidados. 

Por acaso não trarei justiça rapidamente? Sim e mais, Meus preciosos           

filhos. Estou trazendo Meus filhos para o Meu alto Monte Sagrado. Eu estou             

trazendo você para Sião. 

Aqui, em Sião, você deve morar comigo. Aqui trarei cura em minhas            

asas. Eu sou o seu Deus e você é meus preciosos filhos do meu pasto. Você                

é meu rebanho sob meu cuidado total. Hoje, você ouvirá a Minha voz. Veja,              

Eu restaurarei a você a sua saúde e curarei as suas feridas.  

Você tem sido marginalizado. Eu devo abraçar você sussurrando         

minha palavra de conforto para você. Não se vendem dois passarinhos por            

um ceitil (Mateus 10:29) e Eu te falo meus amados Filhos, que você, você              

verá Meu rosto, pois Eu tenho te amado. 

Assim como lhes digo, nenhum daqueles pardais pequenos e         

preciosos, que são da minha obra, cairão no chão sem o Meu conhecimento. 
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O inimigo tem andado ao seu redor por muito tempo, mas Eu vou             

fazê-lo fugir do seu redor. Vocês verão muitos fugirem de você porque sua             

luz tem penetrada no novo amanhecer que está aqui, agora. Minha luz tem             

crescido sobre você. Embora a escuridão vagar em cima e em baixo, Minha             

luz nunca será apagada. 

A Minha luz está aqui. Ela brilha na escuridão e nada a apagará. 

Para aqueles que Me receberam, eles também receberam Meu Pai;          

para aqueles que acreditam no Meu nome; para aqueles a quem o Pai tem              

revelado quem Eu sou; para aqueles que nasceram do alto... você está            

recebendo o poder de se tornar Meus filhos. 

Você pertence a Mim porque Meu pai lhe ensinou desde o início. Meu             

Pai chamou você para Mim. Esta é a razão do porque eles vem a mim de                

bom grado, acreditando na fé, eles não serão arrancados das Minhas mãos. 

O mesmo poder que te trouxe ao Meu reino é o mesmo poder do alto,               

que transformará todos os seus medos em fé, seu desespero para a            

esperança, sua apreensão para um corajoso filho e filha do alto. 

Tudo vem de Mim. Tudo é de cima. É pela graça que você foi salvo                

pela fé - um presente de cima. Tudo é de cima. Tudo é Meu. 

Sim, tudo é de cima. Eu sou de cima. Meu reino é de cima. E todo o                 

céu espera ansioso pelos Meus filhos da Glória para voltarem para casa. 

Tudo está pronto. O tempo se aproxima. E aqui está. Seja corajoso,            

seja forte, seja alegre, porque Eu estou com você. Eu tenho ido adiante de              

você. 

Então, Meus filhos sejam sóbrios, estejam vigilantes, andem na fé,          

confiem em Deus, creiam também em Mim que o fim dos tempos que se              

aproxima rapidamente, está aqui. Apegue-se a Mim.  

Apegue-se a tudo o que é bom, o que for verdade, o que quer que seja                

nobre, o que é adorável, o que é puro e tudo o que é excelente ou louvável.                 

Pense nessas coisas. 

Ande na luz. Seja a luz, pois Eu estou com você. Eu tenho prometido              

estar com você até o fim dos tempos. Não temam Meus preciosos filhos das              

coisas dos outros; pois, esses são pessoas tolas que nem sequer consideram            

a Deus, e nem olham ou procuram por Ele. Estes estão destinados a este              

tempo de escuridão. Destinado à Minha ira, Minha destruição. 

Segure no que for bom. Deixe espaço para a minha ira. Sim, Eu sou              

aquele que está acima do círculo da terra. Eu reino de cima.  

Eu sou o Deus eterno. Eis que Eu sou o começo e o fim. Tudo é Meu.                 

Tudo pertence a mim, o enganador e o enganado. 

Tema o Senhor, Meus filhos. Tema aquele que é toda a sabedoria, que             

é o seu tudo em tudo. 

Eu te amo e Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. 
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Antes de Abraão existir, EU SOU. 
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