
Fonte: 

https://444prophecynews.com/the-great-transformation-of-the-bride-will-soon-take-place-c

ryptic1/ 

 

 

 

22 de maio de 2020 15:25 

Escrituras: 

Mateus 10:6-8, “Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel; E,             

indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai             

os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; de graça          

recebestes, de graça dai”. 

João 14:12, “Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim              

também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque               

eu vou para meu Pai”. 

Romans 8:19, “Porque a ardente expectação da criatura espera a          

manifestação dos filhos de Deus”. 

 

A Grande Transformação da Noiva Acontecerá Em Breve 

 

Nesta manhã, quando me levantei, ouvi em meu espírito "o tempo           

está chegando perto". Então eu ouvi 'o começo do fim está chegando'. Esta             

mensagem foi dada em 21 de Maio de 2020. 

Levantem-se, ó filhos e filhas do Altíssimo. Sua hora de redenção está            

perto! Levante-se e desperte em esplendor e glória ao poder do Altíssimo!            

Eu te ungirei com o óleo da salvação e você andará em poder e força e todos                 

conhecerão o Meu nome através de suas poderosas façanhas.  

Você será destemido como um leão, ousado e corajoso. Pois Eu te            

darei poder a partir do alto. Olhe para mim, filhos, pois Eu estou convocando              

o meu exército de soldados a se levantar.  

Levanta-te, oh ossos mortos, levanta-te! Agora é a hora, agora é a            

hora. Estou desencadeando você, revelando-o a um mundo adormecido.         

Levanta-te, ossos secos! Agora é a hora em que você passará por incríveis             

feitos e milagres inéditos. As pessoas vão se maravilhar. Em breve você            

estará caminhando no milagroso. 

Meu Ruach HaKodesh irá encorajá-lo com poder vindo do Alto. Meus           

poderosos guerreiros se levantarão. A transformação ocorrerá em breve - a           

revelação dos filhos e filhas do Altíssimo, que é exaltada acima de tudo.             
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Levantem-se, ó santos de Deus! Esta é a hora que você estava esperando.             

Esta é a hora da SUA redenção. As pessoas se maravilharão com suas             

incríveis ações e façanhas - os mortos ressuscitarão, os cegos verão, os            

surdos ouvirão.  

Você caminhará no milagroso como se não fosse nada. Você          

surpreenderá até os corações mais difíceis e muitos virão a Me conhecer            

através de suas obras. Levantem-se, oh filhos e filhas do Altíssimo! Eu estou             

te chamando agora para manejar sua espada do espírito e andar em Meus             

passos - pois a hora da sua redenção se aproxima, filhos. 

Prepare-se para a batalha - a maior batalha espiritual para terminar           

todas as batalhas. A Grande Colheita está iniciada. Vá adiante e traga os             

perdidos, os abandonados, os necessitados, os não amados - vá e           

procure-os e traga-os para Mim.  

Onde quer que você ande - o Reino dos Céus será libertado e muitos              

saberão quem EU SOU.  

Apresse-se enquanto ainda é dia! Há muito trabalho a ser feito para            

fazer a vontade de Meu Pai e trazer Seu Reino dos céus à Terra. Amém.               

Amém. Eu venho logo Meus filhos. Mantenha suas lâmpadas de óleo acesas            

de forma brilhante e totalmente iluminadas - pois você não sabe a hora em              

que o Filho do Homem vem. Amém. Amém. Eu tenho falado. Que assim             

seja. 

Seu Salvador, Rei e Senhor 

Yeshua 

Jesus, o Cristo 

EU SOU QUEM EU SOU 

EU SOU QUE EU SOU 

O Ruach HaKodesh 

 

(A mensagem continua) A GRANDE TRANSFORMAÇÃO DA NOIVA        

ACONTECERÁ EM BREVE. Tome suas posições, filhos, cinge seus lombos.          

Coloque A Minha armadura.  

Prepare-se para a batalha com o inimigo, pois Ele vem com todo poder             

e força contra você. Mas os portões do inferno não prevalecerão, Meu            

amado.  

Eu estou com você a cada passo do caminho. Eu o encorajarei. Você             

andará na fé incalculável e fará grandes feitos heróicos em Meu Nome. Em             

Meu Nome.  

Prepare seus corações, Meus filhos. Preparem-se para a Minha vinda.          

Eu voltarei em breve Meus amados. Procure por Mim. 

 

Seu Salvador e Senhor ressuscitado, 

Yeshua 
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