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A contagem regressiva começou, da liberdade chegou o cativeiro. Os          

governantes, o sistema da Besta tem levado você ao cativeiro, e mesmo            

assim, até nisso, você ainda pensa que é livre. Você ainda pensa, mesmo             

em seu cativeiro pelo pecado, que nada o tocará. Em verdade vos digo que              

és como patos à espera da tua execução. 

Do jeito que Eu tenho visto e declarado aos Meus servos fiéis, Meus             

profetas, mas, mesmo assim, pensais que escapareis do Julgamento de          

Deus; pois, aqueles que o entregaram ao cativeiro, são também meus           

servos! Esses servos, embora não temam a Deus e nem se importam com o              

Meu povo, eles tem sido levantados para despertar o Meu povo. 

Meu povo ouve! Ouça a Minha Voz hoje! A tribulação tem começado e             

você tem passado para o Meu período de tempo. Você tem entrado nestes             

tempos onde tudo que Eu tenho falado acontecerá. Eu Me levantei de Meu             

Trono e Eu estou vendo se Minha Palavra acontecerá; tanto para o justo             

como para o injusto. Tudo é Meu. Toda profecia é Minha, porque Eu sou a               

Palavra de Deus e Eu sou fiel e verdadeiro. 

Preste atenção neste dia! em que a contagem regressiva dos dias para            

o Meu aparecimento, chegou. Como Daniel ficou sob o domínio da Babilônia,            

sob Nabucodonosor, que também era meu servo para meus propósitos;          

assim muitos dos Meus filhos e filhas de Deus enfrentarão a prova final. 
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A quem você deve se curvar? A quem você deve servir? Você confiará             

em Mim quando outros forem forçados a tomar a marca da besta? Ela             

chegará a você devagarzinho, em segredo. Eu estou lhe avisando! Do           

mesmo jeito que essa praga veio de surpresa, também a marca da besta             

virá. Somente aqueles que andam em Espírito e em Verdade verão e ouvirão             

sua vinda. Somente aqueles que Me escutam ouvirão a minha voz "Corra -             

não aceite isso!" 
Eu protegerei os Meus. Eu Lhe mostrarei os perigos ocultos; o que Eu             

ouvir, Eu lhe falarei. Por acaso Minha Palavra não declara assim? Para            

aqueles que esperam em Mim; para aqueles que ouvem a Minha voz; e para              

somente aqueles que obedecem à Minha voz, eles ouvirão a minha voz. A             

ruína está à frente, desolação e destruição, à medida que a tribulação se             

desenrola e as dores de parto aumentam. 

Aqueles que estão em Cristo Jesus, embora você esteja em cativeiro           

físico, você está livre em Mim; pois se o Filho te libertar, você estará              

realmente livre. Não tenha medo das coisas que os outros temem por sua             

recompensa não é desta terra. Eu estou com você e continuarei assim até             

bem no fim pois assim é declarado na Minha Palavra. 

Eu tenho preparado um lugar, uma mansão para você e voltarei para            

você. Não participareis em nenhum refúgio ou esconderijo, exceto o que Me            

pertence. Meu refúgio é livre. O Meu refúgio é de cima e não tem nada a ver                 

com os tijolos e argamassa construídos na imaginação e no engano dos            

homens. 

Meus filhos, tudo o que você precisa sou Eu. Para todos aqueles que             

realmente seguem Meus passos serão como o Filho do Homem que não            

tinha onde reclinar a Sua cabeça. 

Não se deixe enganar nessa hora tardia, pois o ponteiro se move em             

direção ao som da meia-noite. Não coloque seu dinheiro em esquemas que            

pertencem a esta terra. 

Tudo vai cair: cada plano, cada tijolo, cada igreja, todo negócios           

construídos pelos homens cairão. Em verdade Eu vos digo que todas as            

coisas que não foram construídas por Deus, cairão de uma grande altura e a              

queda será sentida tanto no céu como na terra. 

Uma grande quantidade do mal, desobediência e blasfêmia estão à          

beira da libertação: tumultos, anarquia e saques; o autocontrole é apenas           

uma coisa que os justos possuirão. As temperaturas devem subir no mundo            

natural e raiva fervente acontecerá naqueles forçados ao cativeiro. 

Este é o momento em que Meus filhos estejam ainda perante Mim,            

para esperar por Minha instrução, não importa o que esteja acontecendo à            

frente. Eu estou com você agora e Eu vou guiá-lo através deste campo             
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minado de tribulação. Essa debandada do mal será como as erupções de            

muitos vulcões. 

Fiquem tranquilos, Meus filhos, pois vocês já estão cobertos por          

Minhas Asas. Pois isso é o seu lugar de refúgio. Eu sou sua torre forte, pois                

todo o resto é como areia movediça. Corra, Eu digo, corra para a Minha              

Torre Forte, pois é aqui que os justos correm. 

É nessa escuridão do medo, é na estação do caos, destruição e            

desolação que Eu derramarei o Meu Espírito em medidas sem precedentes           

como nunca visto antes. A janela da Minha Luz é breve, mas ela deve              

realizar tudo o que Eu desejo, pois Eu estou observando para ver que Minha              

Palavra seja cumprida. E assim será até o último golpe da Minha Caneta. 

É o Grande EU SOU que tem escrevido essas palavras para abranger            

toda a terra: Mene, Mene, Tekel, Parsin - pois os reinos desta terra tem              

acabado. O cativeiro do pecado e da morte se aproxima com suas            

divergências finais. 

Esta é a Minha orquestra. Este é o Meu Tempo para a Minha glória.              

Pois tudo é Meu. Cada animal da floresta é Meu e o gado em mil colinas. Eu                 

conheço cada pássaro nas montanhas e os insetos são Meus. Se Eu            

estivesse com fome, Eu não te diria pois o mundo é Meu e tudo o que há                 

nele (Salmo 50:12 - Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e                 

toda a sua plenitude). 
Em verdade Eu vos digo Minha Amada Noiva, Meus filhos e filhas que             

Me pertencem; não há nenhum poder sobre você, com exceção do que foi             

dado de cima por Meu Pai. 

Confie em mim em tudo. Entregue tudo para Mim, porque Eu já tenho             

vencido a batalha por você. Eu tenho ganhado a vitória desde o princípio e              

Eu vou levá-lo para o Meu imperecível Reino do alto.  

Eu tenho te selado com o Meu Espírito Santo, porque você é Meu e a               

morte não tem poder sobre você; então, sob as Minhas Mãos comprometa o             

seu espírito. 

Apesar do cativeiro estar aqui, não tema, porque Eu tenho lhe           

libertado, pois aqueles que estão em Cristo, eles estão livres; então, se o             

Filho te libertar, você estará realmente livre! 

 

Eu, Jesus, declaro que Eu sou Aquele falando com você neste Dia. 

Sim, EU SOU Ele 

EU SOU QUE EU SOU 

 

3 


