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mensagem profética: as 2 testemunhas e 144.000 

 

MENSAGEM RECEBIDA EM 9 DE MAIO DE 2020: 

 

"Mantenha seus olhos focalizados em MIM. Deixe as coisas da terra           

passarem, desaparecendo lentamente enquanto você passa seu tempo        

adorando e louvando o PAI. 

Eu sou o REI DOS REIS e o SENHOR DOS SENHORES. Em breve todos              

conhecerão a MINHA identidade, mas, por enquanto, está escondido da          

maioria. Somente aqueles com um coração puro em relação a Mim           

conhecem MINHA verdadeira identidade. Quando Eu chegar, haverá uma         

grande alegria e uma grande lamentação. 

O MEU povo judeu tem sido desviado. Se, somente, eles lessem a            

Palavra eles mesmos e estudassem, pois lá eles Me encontrariam, seu único            

e somente  MESSIAS. 

Ore não apenas pela paz de Jerusalém, mas por um grande despertar            

em Israel. Eu vou visitar a muitos de lá e eles saberão. 

As MINHAS testemunhas também virão e farão muitos sinais e          

maravilhas em Meu Nome. Isso será como nos dias de Elias, quando for             

manifestado o Meu poder e glória. 

Em meio a Grande Tribulação sairá essas testemunhas. Eles estão          

preparados e aguardando o tempo determinado. Muitos não os         

reconhecerão, apenas aqueles que usam óculos espirituais da verdade. 

Eu chamarei os MEUS eleitos, MEUS 144.000 escolhidos que         

representam os MEUS escolhidos. Estes são aqueles que não se          

contaminaram com a prostituta da Babilônia, mas permaneceram e fiel a           

MIM. Eles têm um trabalho especial a fazer pelo REINO. Eles, também, serão             

as MINHAS testemunhas para as pessoas da terra. Eles sairão da Grande            

Tribulação e tomarão seus devidos lugares no MEU REINO. Eles sentaram           
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Comigo e governarão Comigo. Porque eles aguentaram muito e sofreram          

muito em MEU nome, eles serão grandes. 

Presta atenção, meus amados, enquanto você vê tudo isso se          

desenrolar. Isso será diferente do que você tem imaginado. Muitos de vocês            

também terão um papel MUITO significativo nestes últimos dias. Nenhum          

dos Meus escolhidos será esquecido ou abandonado. 

Espere em Mim, agora. Mantenha a sua mente nas coisas acima, e não             

se deixe levar pelos planos de satanás. 

Passe mais tempo Comigo e eu revelarei grandes e poderosas          

verdades. 

Não siga nenhum homem, mas somente EU e a liderança do MEU            

ESPÍRITO. 

Você é amado com um amor eterno. Receba esse amor agora com            

mãos e coração abertos. 

 

Seja MINHA NOIVA gloriosa, 

 

JESUS CRISTO, YESHUA, O MESSIAS 

 

VISÃO de SONHO DE: 

 

No dia 4 de maio de 2020, recebi uma visão de sonho: 

 

Eu vi uma árvore enorme com galhos grandes. No fim desses ramos,            

havia mãos estendendo para o céu, como mãos que estão adorando o            

Senhor. 

Estas são as 'mãos abertas' das quais o Senhor falou nessa mensagem            

acima. Nós, o Seu povo, somos as árvores que estão firmemente plantadas            

e enraizada em JESUS. 

Devemos adorar Ele e receber Dele com mãos abertas e corações           

abertos. 

 

"Designar para os que choram em Sião, para lhes dar beleza por cinzas, o              

óleo da alegria pelo luto, as vestes de louvor pelo espírito do peso; para que               

se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja            

glorificado". Isaiah 61:3 

 

"Porque ele será como uma árvore plantada pelas águas, e que estende suas             

raízes pelo rio, e não verá quando o calor chegar, mas a folha dela será               

verde; e não será cuidadoso no ano. da seca, nem cessará de dar frutos."              

Jeremias 17:8 
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ESCRITURAS: 

 

As Duas Testemunhas: Apocalipse 11 

 

144.000 Testemunhas... 

 

"Então vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele               

clamou em alta voz aos quatro anjos a quem era concedido ferir. a terra e o                

mar, dizendo: “Não machuque a terra, o mar ou as árvores, até que selemos              

os servos de nosso Deus em suas testas." Apocalipse 7:2-3 

 

"Então eu olhei e vi Cordeiro de pé no monte Sião, e com ele cento e                

quarenta e quatro mil, com o nome de seu Pai escrito na testa. E ouvi uma                

voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz do trovão. Ouvi o                 

som de harpistas tocando suas harpas.Eles cantaram como se fosse uma           

música nova diante do trono, diante das quatro criaturas vivas e dos            

anciãos; e ninguém poderia aprender essa música, exceto os cento e           

quarenta e quatro mil que foram remidos. da terra: são os que não foram              

contaminados pelas mulheres, porque são virgens. Nós somos os que          

seguem o Cordeiro onde quer que Ele vá. Estes foram resgatados dentre os             

homens, sendo primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se               

achou engano, porque não têm culpa diante do trono de Deus." Apocalipse            

14:1-7 

 

"Vocês são minhas testemunhas", diz o SENHOR: "E meu servo, a quem eu             

escolhi, Para que você possa conhecer e acreditar em Mim, e entender que             

eu sou Ele. Diante de Mim não havia Deus formado, nem haverá depois de              

Mim." Isaías 43:10 

 

"Mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios, e             

Deus escolheu as coisas fracas do mundo. mundo para envergonhar as           

coisas poderosas; e as coisas de base do mundo e as coisas que são              

desprezadas Deus escolheu, e as coisas que não são, para reduzir a nada as              

coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em Sua presença. Mas             

Dele, você está em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus -               

e justiça, santificação e redenção - que, como está escrito: "Quem se gloria,             

se gloria no Senhor." 1 Coríntios 1:27-31 

 

"Mas você é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa,            

Seu povo especial, para proclamar os louvores dAquele que o chamou das            

trevas para Sua maravilhosa luz." 1 Pedro 2:9 
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"Estes pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois Ele é o              

Senhor dos senhores e o Rei dos reis; e aqueles que estão com Ele são               

chamados, escolhidos e fiéis." Apocalipse 17:14 
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