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O REI ESTÁ CHEGANDO A SUAS JÓIAS E A PORTA SERÁ FECHADA 

29 de Março de 2020 

 

(Alerta a todos que têm ouvidos para ouvir)... 

 

Apenas uma palavra rápida antes de ler a mensagem de Yahushua. O            

Espírito Santo me disse que muitos que lêem essas mensagens, não lêem as             

escrituras, que acompanham Suas palavras. Sem as escrituras, as palavras          

não significam nada, porque eu sou apenas um servo e não sou justo nem              

santo o suficiente para falar pelo Deus Altíssimo. Ele fala por si mesmo, e              

fala em e através de Sua Palavra, porque ELE É A PALAVRA. Ele o ensinará e                

o instruirá por meio da Sua Santa Palavra. Não olhe para a caneta de um               

escritor sem que as Sagradas Escrituras do Pai estejam presentes para           

confirmar, porque como servo, vejo através do vidro vagamente. Permita          

que o Espírito Santo dele banhe seu espírito, enquanto você medita nas            

escrituras dEle, e as palavras que Ele me dá ganharão vida para você e Sua               

verdade será revelada. 

“Filha de Sião e todos vocês que conhecem a justiça e têm Minhas leis              

escritas em seu coração, chegou a hora de tudo o que Eu falei acontecer! 

Toca a trombeta e prepara o teu coração, estou chegando para as            

minhas jóias! Eu estou voltando, seu Rei Altíssimo, e Meu braço salvará            

muitos que estão perdidos pelas façanhas que você fará sob a Minha unção. 

O tempo de preparação chegou ao fim e o tempo de julgamento e             

libertação está próximo! Eu lhe disse para se esconder, mas por um tempo,             

enquanto minha indignação passa. Esconda-se na segurança da Minha asa e           

prepare-se para conhecer o seu Noivo! Entre no Meu lugar secreto e            

permaneça. A câmara santa interior, o Santo dos Santos, é onde Eu o             

encontrarei.  

Além do necessário para responsabilidades óbvias, retire-se do mundo         

e prepare seu óleo. Vou providenciar todas as suas necessidades. Você tem            

Minha palavra. Santifique os seus vasos pois o Santo está chegando! 

Deixa que todo o resto vai desaparecendo deste mundo, e deixe-Me           

terminar o esvaziamento do seu vaso para que o Meu óleo possa transbordar             

de você e preparar seu coração para o Meu retorno a você.  

Afunde no Meu coração, no Meu amor. Venham muitas vezes ao dia            

em arrependimento e humildade, e continuem pedindo para serem         

esvaziados de tudo em você, para que Eu possa totalmente morar em você. 
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As provações e refinamentos que você tem sofrido desde que veio a            

Mim, e nasceu de novo em Meu coração, finalmente terminaram. Chegou a            

hora de sua libertação das aflições que você tem sofrido. 

O mundo em breve conhecerá a Minha presença na terra como nunca            

antes, quando Eu me manifestar através de minhas primícias         

[Primeiros-Frutos] e revelar o que Eu tenho ensinado desde o início. Eu            

tenho ensinado essas coisas que ocorrerão, antes delas acontecerem, para          

que você saiba e entenda. Sabedoria, conhecimento e entendimento,         

discernimento e grande fé pertencem àqueles que buscam com todo o seu            

coração. 

Tu és o meu poderoso exército, e Eu te ajudarei e te sustentarei. Eu              

tenho te protegido por todos os lados. Eu vou antes de você e Eu sou a sua                 

retaguarda. Você é Minha roda dentro de uma roda. Nós somos Um. A Minha              

voz como Rei dos Exército falará com harmonia com aqueles em que Eu             

habito. 

Eu vou rugir sobre a Minha morada e gritarei, enquanto Eu piso nas             

uvas contra todos os habitantes da terra. Por acaso Minha Palavra não            

ensina que os santos herdarão a terra? 

Você é um exército extremamente grande e nada resistirá contra você           

que Eu não vou derrubar. Você se mobilizará e sairá com grande poder e              

autoridade! Esteja cheio de alegria Meus amados, pois o seu tempo tem            

chegado e o Céu invade a terra! 

O que está feito está feito, e para aqueles que não ouviram as muitas              

e muitas advertências que Eu tenho falado. Eles não conhecerão a paz e a              

alegria que Eu derramarei durante as provações que agora estão aqui na            

terra.  

Eu farei com que a Terra e seus habitantes saibam que Eu sou Deus e               

que não há outro, enquanto Eu derramo fogo, fumaça, granizo e           

tempestades. Eu vou tremer e vou derrubar. Os poderosos ventos de           

julgamento soprarão ao redor da terra e os homens tremerão diante do            

Grande Eu Sou. 

O que tem começado como os terremotos, vulcões, fomes e          

inundações, incêndios e pestes e pragas só irá grandemente aumentar.  

Como Eu tenho dito anteriormente, este é apenas o começo do Dia do             

Senhor. Poucos tem Me levado a sério, e, assim como é ensinado em Minha              

Palavra, Eu os entreguei a seus desejos carnais e endureci seus corações            

contra Mim.  

Meus julgamentos são uma misericórdia para eles, uma oportunidade         

para se arrependerem, embora muitos não vejam dessa forma. 
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América, você, especialmente, escondeu a sua cabeça na areia e          

recusou-se a acreditar na Minha providência e na Minha soberania sobre a            

sua terra. 

Porque você odeia Minhas leis e tem feito uma aliança com o mal, eu              

vou arrancar você de tudo que você tem idolatrado e colocado perante Mim,             

enquanto Eu exponho a sua vergonha e a sua nudez. Você colherá o que              

plantou e seus inimigos lhe alcançará e lhe destruirá.  

A Babilônia tem caido, e o mundo observará, enquanto Eu te trago aos             

seus joelhos devido a sua prostituição, a sua zombaria da Minha Palavra e o              

assassinato dos inocentes.  

Uma grande vergonha e sofrimento está chegando e haverá um          

grande choro e lamentação nas ruas. O caos surgirá em breve, e muito             

rapidamente, em todo o país e sua liberdade será perdida em uma noite.             

Isso já tem começado. 

Ore sem cessar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão            

sozinhos e por aqueles que morrerão subitamente por seu arrependimento e           

salvação. Ore por misericórdia pelos perdidos, e Eu ouvirei suas orações,           

vocês que andam em santidade e justiça. 

Alegrai-vos e não fiquem tristes, Meus amados. Não se desespere e           

nem se cansem. Eu sou seu Refúgio e sua Força. Seja preenchido com Minha              

alegria enquanto o Céu começa a celebrar, pois o Meu exército está prestes             

a ser comissionado e libertado da escravidão deste mundo. 

 

YAHUSHUA - O REI DE TODA A CRIAÇÃO 
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