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3 de abril de 2020 

 

Escrituras:  

Josué 5:13-15;  

Josué 6:16, 19-31 

 

“Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida               
eterna.”, João 6:47 
 

DESTINO FINAL 

 

O tempo tem chegado para os Meus filhos se prepararem para o seu             

destino final; para alguns isso será para a vida eterna e para muitos outros              

será para condenação, inferno. 

Não se preocupem com o que estão vendo agora, pois estão vendo,            

em primeira mão, como as Minhas Testemunhas, as escrituras sendo          

preenchidas. Haverá um colapso completo de todos os esforços humanos          

antes que muitos dobrem o joelho em arrependimento; o coração é           

desesperadamente mau e não há cura senão um coração contrito para Mim            

e para ser lavado no sangue do cordeiro. 

Meus filhos, você já está limpo por causa da Minha Palavra que tem             

sido falado sobre você; mas o que você leu, o que ouviu até agora, é apenas                

uma pequena onda do que está por vir. 

Os corações de muitos líderes estão desmoronando nos bastidores,         

pois eles não Me conhecem, e nem percebem ou compreendem quem Eu            

sou. Em verdade, eles negam até mesmo que Eu exista! Contudo, o melhor             

dos melhores, com as maiores riquezas e conhecimentos, não podem          

enfrentar esta crise, e nem podem se opor a Mim. 

 

Eu sou o SENHOR. 

 

Esta terceira e quarta geração Eu irei limpar. A segunda geração           

encontrará misericórdia se eles se arrependerem. E a primeira geração Eu           

mesmo os ensinarei. Até mesmo agora, Eu estou criando para mim uma            

nova geração para MIM mesmo: bebês, crianças pequenas que nos tempos           

vindouros serão abandonadas, ficarão sem pai, porque Eu serei o Pai deles. 

Sim, Meus filhos, o ajuntamento dos rebanhos das cabras está          

acontecendo em plena vista. Eles tem estado vagando, em rebelião, porque           

eles pertencem à tribo de Coré, porque eles são uma casa rebelde. 
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O colapso total está à frente e muitos líderes irão aprovar uma lei para              

a Eutanásia para restringir os recursos, e isso será tanto para jovens e como              

para os idosos. Haverá uma aniquilação dos fracos, doentes e pobres, e            

acontecerá para salvar aqueles em posição, poder e riqueza; uma tentativa           

de terminar onde Hitler começou. 

Mas o Meu plano de salvação alcançará muitas multidões, embora          

através dos olhos do mundo, elas sejam apenas alguns que não valem nada. 

O destino final está à frente e muitas almas já tem sido seladas em              

seu próprio destino por suas escolhas e ações em nome da autopreservação.            

Eles são aqueles cujo destino final é o inferno, porque são ignorantes e não              

temem a Deus, o possuidor do céu e da terra. 

Do mesmo jeito que Eu levantei o Faraó e os egípcios para aqueles             

específico tempo para revelar a Minha Glória, assim será, mas que neste            

tempo final, será com todas as nações. 

As perdas serão em uma magnitude maior, nunca visto antes. Haverá           

uma pausa, e haverá perdas, a princípio, e aqui será o maior engano que              

acontecerá perante os seus olhos. O surgimento do anticristo virá no Meu            

tempo determinado e esse tempo é agora, ele está na porta. 

Tudo está preparado Meus filhos, portanto, estejam preparados,        

estejam preparados em seus corações para Me seguir e Me servir até bem             

no fim. Orem um pelo outro, orem pelos perdidos, interceda com pedidos de             

misericórdia nessa hora tardia. 

Sim, Meus filhos, o que vocês estão vendo é apenas uma ondulação            

em uma tempestade em formação. O que está para emergir é um espírito             

monstruoso, se levantado, de assassinato, muito maior do que o holocausto. 

Isso tem sido planejado para um período de tempo como esse, e tudo             

cairá na linha para Meus propósitos; mas, como Hamã, que havia preparado            

instrumentos para trazer a morte, assim eles cairão na cova que cavaram,            

eles e suas famílias. Essas pessoas que planejam e executam tais           

assassinatos devem pedir misericórdia, mas Eu não ouvirei os seus gritos. 

Meus filhos Eu tenho te preparado. Eu tenho te preparado e ensinado            

Eu Mesmo a andar como Eu andei, pois o Meu Reino não é desta terra. Eu                

vim de cima e Meus filhos nasceram de cima e eles se levantarão vitoriosos,              

e isso, para a Minha Glória. Esta vitória, Meus filhos, estarão em muita             

fraqueza, mas o Meu Espírito Santo cairá nestes últimos dias sobre toda a             

carne. 

Minha Luz deverá brilhar como a mais brilhante dos faróis, mas apenas            

por uma fração do tempo para trazer a última, a colheita final. O sol ficará               

parado até que Eu tenho completado a Minha vontade. O tempo           

permanecerá parado até eu tenha reunido todos os eleitos. 
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Só o que te peço é que você espere em Mim. Confie em Mim, porque               

Eu sou o seu SENHOR e Salvador. Eu sou o seu Comandante. 

Esta é uma guerra santa para a justiça e muitos dos Meus filhos serão              

martirizados por causa do Meu Nome. Sereis odiados por todas as nações,            

pois Eu tenho Meus poucos filhos em cada nação e a glória deles brilharão              

por causa do Meu próprio Nome. 

Então, prepare Meus filhos, o destino final está chegando, mas saibam           

que Eu estou com você. Eu sei que você é fraco, mas Eu te fortalecerei. Eu                

te levantarei como Lázaro. Eu te levarei para casa como Lázaro e, aqui, a              

separação final ocorrerá, na qual os iníquos estarão em agonia para sempre            

nos fogos eternos. 

Na verdade vos digo que haverá gemidos e ranger de dentes quando            

muitos perceberem quem estava por trás de tudo; Satanás, o pai de todas             

as mentiras. 

Meus propósitos vencerão. Eu digo vitória sobre você, porque Eu tenho           

vencido ela por você. Muitos líderes não ousam falar em vitória nesta terra             

porque não conhecem o Meu Filho. 

Ore Meus filhos. Ore pelas almas perdidas. Eu ouvirei seus gritos e Eu             

trarei e adicionarei à Minha igreja, pois é sempre Eu que trago o aumento. 

Espere no SENHOR! Espere que as trombetas soarem! e o muro de            

Jericó irá cair e Eu inaugurarei a vitória que sempre foi, desde o Princípio de               

todo o Tempo, desde o princípio da criação do mundo. 

 

EU SOU O SENHOR 

ANTES DE ABRAÃO EXISTIR, EU SOU 
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