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MENSAGEM IMPORTANTE PARA MEUS FILHOS 

 

22 de Abril de 2020 

 

(Nota: O Senhor me deu essas escrituras imediatamente depois que Ele deu            

essa mensagem. Convido você a estudar cada um dos versículos em           

contexto para receber um entendimento mais profundo.) 

Salmos 23 

Salmos 91 

Hebreus 11:23 

João 10:10 

Apocalipse 2:14 

Mateus 24:20 

Jeremias 27:14 

Isaías 66:10 

 

Olá, meu filho, esse é Jeová Elohim falando com você hoje. O que             

estou prestes a dizer a você e a todos os meus preciosos filhos é muito               

sério. 

A hora do fim é agora. Muito em breve, agora o tratado de paz com               

Israel será assinado, sinalizando o início do Tempo das Dores. Este será o             

momento mais difícil do mundo para o Meu povo, mas ESTOU prestes a             

fazer algo em seu dia em que você não acreditaria, mesmo que lhe             

dissessem. 

Estou prestes a levantar os Meus escolhidos, Meu remanescente de          

crianças que esvaziaram seus vasos de si e eu enchi completamente; agora            

você transbordará para a terra com Minha força, para salvar uma multidão. 

Agora é a hora de fazer isso. Meus filhos estarão tão cheio do Meu              

Espírito Santo que farão coisas maiores do que o Meu Filho Yeshua, quando             

Ele andou na Terra há muitos anos. Ele caminhou de um lugar para outro,              

levando a mensagem de esperança, paz e amor para aqueles que não            

tinham esperança, paz e amor. Agora Eu lhes envio esta mensagem, meus            

filhos. Você sabe quem é você, pois treinou a vida toda por um tempo como               

esse. Como Ester, você estará diante de reis e proclamará Minha Palavra. 

As trevas que tem caído cegaram os perdidos, mas agora Minha luz            

brilha intensamente através dos Meus escolhidos, para salvar as almas          

perdidas que Eu escolhi para ficar Comigo por toda a eternidade.  
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Aqueles que agora estão com medo serão acalmados; aqueles que          

perderam a esperança terão esperança, e aqueles que nunca sentiram o           

amor verdadeiro serão esbanjados com o Meu amor - o amor eterno que eu              

tenho por cada um de vocês! Não tema o que você vê com seus olhos, pois                

o que você não pode ver - Meu ser eterno - é muito, muito maior do que o                  

que é visto. 

Em breve, após a assinatura deste Tratado de Paz, o filho da perdição             

será expulso do segundo céu para a terra. Quando isso acontecer, o cobertor             

que ele agora tem sobre a terra que interfere com as Minhas Palavras para              

você, será removido e você terá acesso instantâneo à Minha Sala do Trono. 

Você então ouvirá de Mim de maneiras que nunca pensou serem           

possíveis. 

Eu te dei poder para pisar nos grandes leões e cobras, então exerça             

esse poder! Maneje minha espada do espírito sem hesitação e você matará            

os maus que terão seu futuro no lago de fogo.  

Meus filhos, levem isso a sério, pois EU SOU ama vocês mais do que              

podem imaginar, e EU SOU por vocês! Não quero nada além de bom para              

você, prosperar você e, em seguida, trazê-lo para casa, para Mim, onde            

ficaremos juntos para sempre. 

Mas cuidado, pois o maligno circula à sua porta. Quando você o vir,             

proclame o Sangue de Meu Filho, Jesus Cristo, e ordene que o mal que fuja,               

e ele DEVE fugir, pois ele não tem poder sobre Mim. Esta é uma mensagem               

muito importante que agora Eu lhe dou. Traga isso para mim em oração e              

eu o confirmarei em seu coração.  

 

EU SOU! 
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