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ESTÁ NA HORA DE MEU EXÉRCITO SE LEVANTAR 

 

20 de abril de 2020 22:19 

 

Escrituras: 

Jeremias 33:3 

Salmos 46:1; 10-11 

Jeremias 29:12-13 

Provérbios 16:20-22 

Salmos 34:4, 8-9, 15-18, 21-22 

1 Coríntios 10:13 

Isaías 41:10-13 

Efésios 6:10-20 

Josué 1:9 

1 Crônicas 16:11-12, 23-28, 34 

 

Palavra recebida do Senhor em 13/03/20, para uma mensagem ao Seu 

povo... 

 

Minha filha, 

Diga ao Meu povo que venha até Mim agora, sem demora, para ouvir 

as coisas que Eu tenho a dizer.  

As coisas estão prestes a mudar e não serão as mesmas. Medo e 

pânico é a ferramenta do inimigo que será usada para mudar as regras. 

Procure-Me por refúgio e força enquanto Meu sangue lava sobre você 

para protegê-lo.  

O Grande EU SOU está no controle de tudo do que você vê, não 

importa como as coisas pareçam ser. Muitas coisas estão acontecendo nos 

bastidores da equipe inimiga. 

Pois eles querem nada mais do que destruir tudo o que Eu represento. 

Eu tenho lhe dado poder de ter autoridade, se você pegar a Minha mão.  

Está na hora de Meu exército se levantar e não comprometer ou ser 

desviado.  

Pois neste dia o unido exército de Deus deve derrubar a fortaleza do 

time do inimigo e fazê-lo fugir. 

Você deve se focalizar em Mim e não se distrair com as coisas deste 

mundo. A batalha é contra a sua carne e sempre haverá um teste para 

separar você de mim. Pois o inimigo não quer mais do que fazer você 

duvidar de quem é você em Mim e a torre forte que você pode ser. 
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Levante com sua armadura espiritual e saiba que a batalha já foi 

vencida! Não se deixe vacilar com o que está por vir e sempre procure ser 

guiado pelo espírito. 

À medida que os acontecimentos se desenrolam, que foram falados há 

muito tempo atrás, saibam que você tem um propósito e poder e são 

bonitos nos Meus olhos. 

Eu te amo mais do que você imagina e você foi escolhido há muito 

tempo para estar aqui, nesse tempo do Meu retorno que está próximo. E o 

Meu reino virá para todo o mundo ver e ouvir. 

 

Com amor, 

Seu Pai Celestial 
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