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Reunirei Meus vasos escolhidos para equipá-los, treiná-los e        

transformá-los completamente com o poder do Meu Espírito Santo. Assim          

como aconteceu com os apóstolos no Pentecostes, assim será com os Meus            

vasos escolhidos.  

Eu os reunirei como um em um Acordo em Meu Santo Monte: um             

lugar que escolhi antes da eternidade para esse propósito. 

Eles serão treinados e equipados para o Meu trabalho. No final desses            

dias, que não serão muitos, eles serão completamente batizados pelo Meu           

Espírito Santo, exatamente como aconteceu com os apóstolos e a primeira           

igreja. 

Nem todos os Meus filhos foram reunidos no sala de cima, mas apenas             

os apóstolos e os outros que foram escolhidos com eles, mas Eu tinha tantos              

que creram e andaram comigo. Assim será com Meus filhos; Eu sou da             

antiguidade; Eu não mudo, e não há nada novo sob o sol. 

Assim como o primeiro avivamento iniciado no Pentecostes, o último          

avivamento do fim dos tempos começou com grande poder e glória no            

clímax dessa reunião. Muitas almas serão colhidas no Meu reino;          

exatamente, como foi no primeiro avivamento. 

Assim como a primeira igreja se elevou em glória, essa igreja do            

último e do fim dos tempos se elevará em glória ainda maior. 

No final de Pentecostes, os Apóstolos foram dispersos e trouxeram          

avivamento em várias áreas. Meu Espírito foi testemunhado em grande          
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poder e glória; assim, os transformados serão espalhados por todo o mundo,            

trazendo avivamento e um grande despertar em todos os lugares que Eu os             

levar. 

Do mesmo jeito que agi com a igreja primitiva no Pentecostes, assim            

agirei e farei com os eleitos, Meus vasos escolhidos. 

Assim como a perseguição aumentou depois que Eu levantei e          

manifestei Minha igreja em grande poder e glória durante os Apóstolos,           

assim será com vocês Meus vasos escolhidos. 

À medida que Minha igreja se eleva em grande poder e glória, o nível              

de perseguição aumentará e se espalhará por toda parte contra Minha           

verdadeira igreja. 

Não tema, assim como Eu estava com os primeiros apóstolos, assim           

Eu estarei com você, pois Eu a liderarei e guiarei em cada passo. 

 


