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O LIVRO DE ATOS 2.0 

 

Escrituras: 

Atos 17:24 

1 Coríntios 6:19 

Salmo 84:11 

Lucas 19:10 

Mateus 18:20 

Filipenses 4:13 

Êxodo 9:16 

Hab. 1:5 

Lucas 10:2 

Apocalipse 13:1 

Isaías 5:20 

Atos 5:29 

Atos 5: 1 

Apocalipse 13:10 

Mateus 10:28 

Lucas 12:48 

Joel 2:11 

Daniel 11:32 

João 14:12 

Daniel 12:3 

 

Uma unção mais poderosa do Meu Espírito do que ninguém de vocês já             

viu, agora está aqui; mas há muito que mais está por vir.  

A partir de agora, a verdadeira igreja, que é Meu corpo e Minha noiva,              

estará em transição e o ministério não será mais centrado em uma estrutura             

de tijolo e argamassa. Eu não digo que Meu corpo nunca mais se encontrará              

em prédios, mas não será a mesma coisa que você já conheceu. 

Vocês todos são meus templos não construídos por mãos humanas. Eu           

vou encher os Meus templos com a Minha glória. Para todos aqueles que Me              

1 

https://444prophecynews.com/the-book-of-acts-2-0-holy-spirit-wind/


entregaram tudo, aqueles que nada Me esconderam, não reterei nada de           

bom para eles.  

Está começando agora.  

Eu usarei o Meu povo que se arrependeu de seus caminhos terrestres            

pecaminosos. Eles Me fizeram o seu principal desejo e obedeceu          

obedientemente o Meu chamado à intimidade comigo e a procurar e salvar            

todos os que vierem a Mim. 

Este tempo que está à frente do Meu corpo será como o livro de Atos               

2.0. Isso não será um renascimento de grandes ministérios feitos pelo           

homem que todos conhecem pelo nome.  

O poder do Meu Espírito está vindo através dos Meus humildes, que            

buscam apenas a Minha glória e edificam o Meu reino. Lembre-se do que Eu              

disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Meu nome, Eu estou lá no meio                

deles. Isso ocorre porque está escrito “pela boca de 2 ou 3 testemunhas,             

toda palavra seja confirmada”, (Mateus 18:16) 
Vocês são minhas testemunhas! Eu digo a você novamente: “Você          

receberá poder quando o Espírito Santo vier sobre você; e sereis           

testemunhas de mim em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos              

confins da terra”, (Atos 1: 8)  
Isto é para dizer que Eu o usarei primeiro exatamente onde você            

mora; depois na área ao redor de onde você mora; depois você tocará a              

redondezas ao seu redor e, depois, Eu irei transportá-Lo e o usarei em             

lugares remotos que você nunca esteve antes e nunca viu e nem conheceu. 

Este será o cumprimento das Minhas palavras: "Este evangelho do          

reino será pregado em todo o mundo como testemunha para todas as            

nações, e então chegará o fim", (Mat. 24:14).  
Você realmente saberá que pode fazer todas as coisas através do Meu            

Espírito que o fortalecem. O Meu grande poder será conhecido novamente           

em toda a terra e será ainda maior do que o que foi escrito no passado. Em                 

verdade, em verdade Eu vos digo que você não acreditaria no trabalho que             

será feito por você, mesmo que lhe dissessem!  

A maior obra que será conhecida sobre essa terra acontecerá nesta           

temporada. Será por um período muito curto, mas ultrapassará todas as           

outras colheitas. Esta é a Minha grande colheita e Eu estou chamando todos             

que são Meus para compartilhar na plenitude dela. Suas recompensas serão           

absolutamente surpreendente a todos vocês! 

Agora, não se deixe enganar, assim como foi durante o tempo do livro             

de Atos nas escrituras, Minhas testemunhas encontraram oposição pelo         

governo opressivo que reinava na época. O governo que se opor a você será              

ainda mais opressivo que o império romano e será assim em todo o mundo. 
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Este sistema da Besta apenas começou a se levantar e continuará           

levantando, pois está escrito. Você resistirá, mas ele continuará a crescer e            

você se oporá a ele, porque ele se opõe a tudo o que ordenei. 

Eles dizem que o mal é bom e o bom é mau. Eles proibirão o Meu                

nome de ser falado ou escrito e tentarão apagá-Lo da terra. Mas os Meus              

escolhidos falarão o Meu nome com poder e autoridade, obedecendo a Deus            

em vez dos homens. 

Eles irão capturar alguns de vocês e aprisionar alguns de vocês, mas            

alguns escapam milagrosamente pelo Meu poder e pelos Meus anjos. Alguns           

de seus corpos terrestres serão mortos, mas você não deve temer. Eu sou             

Aquele que posso destruir a alma e o corpo no inferno. 

Satanás não pode tirar o Meu Espírito de dentro de você, a menos que              

você lhe dê permissão e faça dele o seu deus através da Marca que será               

necessária para comprar ou vender. Se você propositadamente deixá-lo         

entrar, você Me expulsará. Se você é um com ele, você não é um comigo. 

Não se deixe enganar, não haverá perdão disso nesta vida ou na            

próxima. Isso não pode ser forçado em você. Aqueles que receberem essa            

marca, Me rejeitarão como o Seu Senhor e Salvador. E, depois, eles serão             

mudados para não serem mais filhos ou filhas do homem, mas da besta. 

Eu vim como o Filho do Homem para procurar e salvar os Meus, mas              

agora Eu estou sentado à direita do Pai e voltarei e destruirei todos os Meus               

inimigos. Não pegue a marca ou você é Meu inimigo. 

Para quem muito é dado, muito é requerido. Com maior poder vem            

maior responsabilidade. Os dias de Ananias e Safira estão chegando          

novamente. Com maior unção, o castigo pela desobediência é mais rápido e            

mais severo. Não vai ser como era antes! 

Haverá alguns que Eu designarei para proclamar julgamento sobre         

aqueles que são lobos em pele de cordeiro, falsos irmãos, mentirosos e            

desobedientes. Isso acontecerá sem demora!  

Da mesma maneira, você começará a ver a manifestação de sua           

oração acontecer bem diante de teus olhos, como nunca antes.  

Você verá curas milagrosas, milagres criativos, como braços e pernas          

crescendo onde não haviam; pragas e pestes desaparecerão; os mortos          

serão ressuscitados; os mancos caminharão; os cegos verão; aqueles que          

são atormentados e oprimidos por mal espíritos, serão libertados; comida          

será multiplicada e levada a aparecer sobre a mesa daqueles que Me dão             

graças pela fé. 

Eu vou levá-lo para onde Eu preciso que você vá e irei lhe esconder do               

inimigo quando for necessário. 

Ventos e mares serão acalmados e montanhas serão movidas tudo em           

Meu nome, instantaneamente. Quando você vir tudo isso acontecer e se           
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tornar quase comum, saberá que o tempo da graça está terminando e o             

tempo do Meu reino está começando. Será após o Evento Inaugural Ardente. 
Essa grande unção aumentará até o Grande e Terrível Dia do SENHOR.            

Será ótimo para aqueles que estão Comigo e terrível para os Meus inimigos. 

Isto será quando as Minhas testemunhas, os 144000, serão         

transformados e eles farão coisas ainda maiores do que Eu tenho           

mencionado. 

Eles brilharão com a Minha glória e farão as grandes façanhas e obras             

maiores do que Eu fiz na terra. Não será possível que eles sejam             

prejudicados. As suas forças serão ilimitadas: correrão e não se cansarão ou            

desmaiarão. Eles colocaram os caídos e os gigantes em fuga. 

Eles ajudarão e protegerão aqueles que não tiveram suas lâmpadas e           

vasos cheios do óleo do Meu espírito - mesmo que eles tenham de dar a vida                

por Mim.  

Meus sábios colherão até o final da grande colheita e converterão           

muitos à justiça e brilharão como as estrelas para todo o sempre e sempre. 

 

Chegou a hora! 

 

Jesus, o Cristo 

Yeshua Ha Mashiach 
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