
MANUAL 4

1



Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/30/consider-lest-ye-forget-god/ 

Palavra recebida hoje em 30 de janeiro de 2020 

CONSIDERE ISTO, PARA QUE NÃO ESQUEÇA DE SEU DEUS 

Salmo 50 

Lucas 11:39-54 

Apocalipse 22:10-16 

Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus 

Isto é o que o Senhor diz ... 

Por amor de Meu Nome, para Minha glória, a batalha das almas            

pertence a Mim. Eu construirei Minha igreja e as portas do inferno não             

prevalecerão. Sim, Meu povo, Meus filhos, Eu sou o Cabeça de Minha igreja,             

ela é o meu corpo. Todas as coisas pertencem a mim. 

Quem é aquele que pisou na Minha Palavra? 

Quem é aquele que desprezou os Meus caminhos? 

Eu sou Aquele que sou desde o Princípio. Eu sou Aquele que lançou os              

fundamentos da terra desde o Princípio. Eu sou Aquele que colocou todas as             

estrelas em seu lugar nos céus. Eu sou Aquele que colocou a luz menor e a                

luz maior nos Meus céus. Pois Eu sou o SENHOR, o Criador do céu e da                

terra. 

Quem é Aquele que obscurece Minha Verdade, Minha Sabedoria? 

Por acaso Eu não seguro todas as coisas juntas? Por acaso não sou Eu,              

o SENHOR, que conheço todas as coisas, até mesmo as coisas desde o           

princípio?

Todas as coisas me pertencem! Por acaso o gado em mil colinas não             

são Meus? Por acaso Minha presença não está contida em tudo? Por acaso             

não estou acima de TODAS as coisas? 

Por que parece impossível que Eu posso fazer todas as coisas? Eu te             

digo a verdade, muitos de vocês, bem no fundo do coração, não acreditam.             

Assim como Nicodemos não conseguiu compreender essas coisas do céu, até           

mesmo os milagres da terra, do mesmo jeito muitos de vocês não            

acreditam. Muitos de vocês estão doentes e destruídos por falta de           

conhecimento, conhecimento de quem Eu sou. 

Que tipo de Deus você está adorando? Em verdade vos digo que com             

as tuas palavras e as tuas ações você Me negas tudo o que Eu sou e tudo o                  

que Eu tenho lhe dado.  

Você não acredita! Você não entende as coisas do Meu Reino. Você            

não percebe que fala da boca de satanás. Eu falo para muito hoje em dia,               
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'Retira-te de diante de mim, Satanás; porque não compreendes as coisas           

que são de Deus, mas as que são dos homens. 

Quem seguirá o Meu caminho, este caminho estreito pelo qual poucos           

o encontram?

Você está olhando na direção errada, você procura o conselho dos           

homens. Você procura palavras em muitos livros. Por que tem que ter a             

necessidade de muitos livros? Eu vos digo mas você não acredita! Você não             

confia em Mim para cuidar de tudo! 

Eu vos digo hoje: tema ao SENHOR, evite o mal, prepare os seus             

corações e os entreguem hoje a Mim. 

Óh nações incrédulas! 

Eu estou diante de você e você não percebe, com exceção da poeira             

no chão. 

Quem fez o olho? Quem fez a orelha? Quem criou a linguagem e a              

fala? Óh povo incrédulo, até quando Eu devo aturar você. Vós todos são             

guias cegos guiando outros cegos! Preste atenção, pois a vala está à sua             

frente e você está indo para o abismo. 

Os judeus buscam sinais, os gregos procuram conhecimento e         

sabedoria, mesmo assim para onde isso levou você? Isso tem te levado            

sempre ao homem e isso é uma armadilha para a morte. 

O que é o homem que você está atento a ele? 

Você alega que ainda não pode Me ouvir mas mesmo assim por que             

você não lê a Minha Palavra? Por que você consulta todos os manuais             

escritos por homens. Homens que não Me conhece? Em verdade vos digo            

hoje que um dia está chegando quando todas as suas ações de incredulidade             

resultarão em você ir para um lugar e, nessa prisão, não escapará! 

Escute! Ouça a Minha Voz! Vós sois de Belial! Vocês sois filhos do             

diabo! 

Me procure! Me Procure e viva! Como posso aplaudir seus caminhos de            

pecado, de descrença? Tudo o que não é de fé, é pecado. 

Em verdade vos digo que o Grande Engano é muito maior do que você              

possa imaginar. Mesmo assim, até mesmo nisso, você não acredita! E           

quando Eu vos digo que somente poucos encontrarão o caminho da Vida,            

você não acredita! 

Vá para seus falsos mestres, seus falsos profetas, pois Eu lhes declaro            

neste dia que eles são a madeira cortada pronta como lenha de fogo! Meu              

leque peneirador está em Minha mão e Meu fogo que não se apaga está              

chegando e quem ficará diante dele! 

Olhe ao seu redor! Da uma olhada - o que você vê? O que você vê são                 

decadência, morte, luto, pecado após pecado, ego após ego, ruína após           
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ruína, entulho após entulho! Tudo está desolado, tudo é destruição e tudo é             

um fedor de pecado que entra em todas as fendas nesta terra. 

Minha terra e Suas criaturas estão gemendo, esperando ver Meus          

Filhos e Filhas vestidos em seus novos corpos. Tudo é corruptível, mas Meus             

Verdadeiros Filhos e Filhas carregam dentro de si uma semente          

incorruptível. Eles são preservados, selados pelo Meu Espírito Santo e estes           

são Meus filhos que andam pela fé, eles obedecem ao Evangelho, o            

Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e eles ouvem somente a Minha voz, e             

não do homem. 

Tudo é entulho, pedra após pedra, desolação após desolação, mesmo          

assim você não percebe! Seu pecado é contra quem EU SOU, porque EU             

SOU QUE EU SOU, resultou que o julgamento tem que cair. Minha ira deve              

ser acesa, pois o cálice da Minha fúria não pode mais ser contido. 

Seus caminhos são abomináveis para Mim. Eu não consigo olhar para           

o que você se tornou e até mesmo suas ações pequenas constrangedoras          

estão sendo agora eliminadas, pois não há lugar mais para seus pecados           

contínuos, exceto pelo fogo da Minha fúria.

Eu alerto. Eu falo. Eu imploro. Eu tenho adiado minha ira, oferecendo            

Meu amor, Minha graça e toda a Minha bondade para uma casa rebelde. 

Não posso mais conter os níveis de pecado, então chegou a hora de Eu              

agir, e, até mesmo nisso, você não acredita. Muitos continuam a zombar e             

escarnecer Meus profetas, apesar deles trazerem as Minhas palavras de Meu           

coração, Minha graça, Meu amor e, finalmente, Minha ira para aqueles que            

continuam empenhados em continuar no mal. 

Seus punhos trêmulos de raiva o seguirão até as profundezas do           

inferno, pois você Me recusou, embora Eu tenha falado com você desde            

quando criança. Eu vos digo, já chega… já chega! 

Eu conheço aqueles que são Meus e Eu os tenho separado e eles estão              

protegidos sob a sombra das Minhas Asas, muito perto de Mim. O hora está              

próxima, está aqui e tudo o que sobrou e o arrependimento pois o machado              

está encostado na raiz da árvore. 

Minha Palavra de fogo através de Meu João Batista através de Meu            

Elias está aqui! 

Hoje é o Dia em que você decide a quem servirás! 

A porta da Minha graça está somente uma fração de centímetros do            

fechamento.  

Oh! o quanto você irá lamentar e chorar! 

Sim, somente uma fração de centímetros para fechar e em um piscar            

de olhos, mais rápido que a velocidade da luz, a porta estará para sempre              

fechada [fim de uma era] e você vai saber quando isso acontecer!  
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Aqueles que lamentam agora, se alegrarão, e aqueles que se alegram           

agora, se lamentarão para sempre pois ficaram fora do Reino de Deus. 

E aonde habitareis é nas trevas eternas e tudo que ouvireis será            

lamento e ranger de dentes. 

Não atrase! Cada segundo conta, cada respiração conta, pois Eu estou           

exigindo uma contabilidade e muitas almas que estão contra Mim! 

Óh descrença! Óh nações incrédulas! Óh pessoas incrédulas! 

Para os que são Meus, vos digo: confie em mim, ande pela fé e não               

pela vista, continue a Me seguir. Não olhe para nenhum homem pois o             

temor do SENHOR está aqui e Minha Presença é terrível, Minha bondade é             

terrível e todos verão e prestaram atenção em quem Eu sou! 

Eu estou voltando muito em breve! O relógio está correndo, a           

contagem regressiva tem começado, o ponteiros para a meia-noite estão se           

aproximando rapidamente! 

ARREPENDER-SE! Enquanto ainda há tempo! 

Eu sou o SENHOR 

EU SOU QUE EU SOU 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/31/terrible-goodness/ 

 

Palavra recebida em 30 de janeiro de 2020 

 

BONDADE TERRÍVEL 

Salmo 116 

Apocalipse 21:1-8 

Salmo 23 

 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu Nome. Eu sou cheio de             

misericórdia, cheio de graça, paciente em longanimidade para com o Meu           

povo. Minha bondade nunca acaba. 

Aqueles que se humilharem diante de Mim, Eu o levantarei no seu            

devido tempo. Retorna, oh povo Meu povo, retorna para seu descanso,           

porque Eu sou aquele que preserva os simples. Eu sou Ele e, ao meu lado,               

não há outro. 

Ame o SENHOR todos vocês santos de Deus, porque Ele não tem            

tratado contigo de acordo com os nossos maus caminhos. 

Ouça-Me, Meus filhos, ouça a Minha Voz, porque Eu sou o SENHOR            

que te cura. Eu tenho ouvido os seus gritos; Eu tenho ouvido todas as suas               

súplicas para Mim. Eu abaixei Meus ouvidos e Eu mesmo Me inclinei para             

você. 

Você é a ovelha de Meu pasto e Eu te chamei e te salvei do domínio                

das trevas para a minha gloriosa luz. Eu rendi os céus e vim até você               

quando você não estava Me procurando. Eu fui o único que vim procurá-lo.             

Eu vim reivindicar o que foi perdido. Eu te procurei no alto e baixo, na noite                

e no dia, chamando o seu nome. Eu vim quando você não sabia qual              

caminho iria seguir. Eu fui Ele que te guiou a todas as coisas boas. 

Eu sou o Bom Pastor. Minha bondade está sempre diante de você.            

Minha bondade o rodeia, porque tudo a meu respeito é bom. Minha            

misericórdia é Minha bondade, Minha graça abrange toda a Minha bondade. 

Eu tenho lhe preservado e te protegido do mal. Eu te protegi daqueles             

inimigos que você não vê. Eu te cobri gentilmente, enrolando você na roupa             

da salvação, a cobertura de Meu sangue. 

Apesar de ter me custado muito sofrimento, Eu derramei o Meu           

sangue por você, para que assim, Eu possa cobri-lo. Sem a cobertura do             

Meu sangue, não há remissão de pecados. 

Sim, o SENHOR, o SENHOR, esse é o Meu nome e desde a fundação              

do mundo, Eu te conheci. Eu te formei. Eu te criei porque te amei com um                

amor eterno. Vocês não tem conhecido toda extensão do Meu amor porque            
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Ele contém tanta bondade, que te sobrecarregaria. Então, vocês vêem Meus           

filhos, Minha bondade é terrível, difícil de suportar. 

Minha bondade, Me trouxe aqui para esta terra. Não existe nenhuma           

parte em Mim que haja escuridão. Eu sou Luz. Eu sou uma Luz pura e ne                

MIM não há trevas. Eu vim de cima, de Meu Pai, pois Eu e o Pai somos Um.                  

Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu SENHOR. Eu sou o seu Bom Pastor. EU SOU                  

QUE EU SOU. 

Somente aqueles que entram na Minha Luz, pois é mais brilhante do            

que os sóis mais brilhante, pois Eu sou a Luz completa. Somente na Minha              

Luz, você consegue suportar à Minha bondade, pois ela é muito terrível.            

Minha Luz é ofuscante e nenhuma carne, nenhuma obra da carne, pode            

resistir à Minha Luz. 

Então, você vê Meus filhos, tem havido muitas coisas que você foi            

incapaz de suportar. Eu tive que colocá-lo no fogo do refinador. Eu tive que              

testar seu coração para prepará-lo para ficar diante de Mim. Eu tenho            

separado muitos para longe de vocês, esses desse mundo, tudo isso Eu faço.             

Eu vim para purificá-lo de todas as maneiras, para que Minha bondade possa             

passar diante de você. 

Certamente, vocês são Meus filhos, aqueles que são obedientes por          

Minha Mão, por Minha direção, pois como podem permanecer em Mim se            

vocês contaminam com outros ou com as coisas deste mundo? 

Eu estou te lavando e te limpando agora com a Minha Palavra, com o              

Meu sangue, pois somente isso fará com que você possa entrar no Santo dos              

Santos. Através do Meu Fogo santo, através da Minha graça que vos cobre,             

a toda a bondade, sereis santos para Mim. 

O que você aprendeu pelo homem não tem valor nenhum no Reino de             

Deus. Meu Reino é de cima. Muitos estão perdidos, nadando na lama tão             

profunda que é como areia movediça e que serão devorados, perdidos para            

sempre nas trevas sob a terra.  

Muitos, e digo que são muitos, eles não escaparão da segunda morte.            

O engano é tão profundo, tão grave que somente aqueles que realmente            

entregam tudo ao Meu Poderoso Nome, somente aqueles que se humilham           

diante de Mim, aqueles que Me chamam e continuam em um           

arrependimento verdadeiro, arrependimento que produz frutos, frutos       

duradouros, estes serão salvos. 

Os tempos são terríveis, a decepção é tão profunda que os rios das             

trevas correm por todos os continentes da Terra. A treva está aqui Meu             

povo. Você está caminhando entre grandes profundezas das trevas, mas          

Minha Luz está guiando você. Eu estou descansando você na sombra das            

Minhas Asas e Eu sou Aquele que está preservando a sua alma. Esta é a               
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Minha bondade. Esta é a Minha graça. Minha cobertura está sobre porque Eu             

te amo. E porque Eu te amo, Eu vou para todos os níveis para resgatá-lo. 

Meus filhos andarão na terra dos que Vivem e no Meu Reino é vida,              

vida eterna. Não haverá mais morte, nem mais dor, nem mais choro, nem             

tristeza, então venha Meus filhos, pois o tempo está chegando.  

Rasgue seus corações neste Dia. Entregue tudo para Mim e não pense            

em nada sobre a sua vida, pois você não pode acrescentar ou tirar nada se               

preocupando. Pois eu, o SENHOR, seguro todas as coisas juntas. Eu junto            

todas as coisas juntas para o bem. 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu nome. E assim será que Eu te               

mostrarei toda a Minha bondade. Porque Eu te escolhi desde a fundação do             

mundo. Eu te chamei para Mim. Você é meu, pois eu tenho lhe chamado. 

Então, aproxime-se de Mim, Meus filhos, pois o tempo está se           

aproximando, onde você verá a Nova Jerusalém descendo dos novos céus. 

Tu és o Meu povo e Eu serei para sempre o teu Deus. Eu, Eu mesmo,                

vou enxugar cada lágrima dos teus olhos. E, aquele que vencer, herdará            

todas as coisas e você será o Meu filho e Minha filha. 

Eu sou o Ômega; Eu sou o Fim. E então assim será, como no Começo,               

pois faço todas as coisas novas. 

EU SOU QUE EU SOU. 
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fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/02/vision-hell-and-heaven/ 

 

Visão 2 de fevereiro de 2020 

 

VISÃO - CÉU E INFERNO 

Mateus 10:26-42 

Apocalipse 20:11-15 

Mateus 23:29-39 

 

VISÃO 

Vejo diante de mim o Jesus Cristo ressuscitado, e ele está vestido de             

branco e as duas mãos Dele estão estendidas à sua frente. Estou de pé um               

pouco mais longe, mas não muito longe, porque eu posso ver as mãos             

furadas de Jesus. Ele parece sério, mas também sorrindo um pouco. 

Eu o vejo bater palmas e ele sorri ainda mais. Seu rosto se ilumina e o                

som do aplauso sacode os galhos das árvores e todas as folhas verdes caem              

no chão. Há muitas árvores no pomar como árvores frutíferas, peras, maçãs,            

laranjas e ameixas. Todas as folhas eram verdes brilhantes, frescas, mas           

sem flores nem brotando. 

Jesus bate palmas novamente e eu ouço o chão tremer e sinto o chão              

se mover embaixo. Além disso, o som do bater as palmas faz com que todos               

os pássaros com ninhos nas árvores voem para cima, mas eles voam de             

volta bem rapidamente porque há filhotes novos em seus ninhos. 

Jesus acena para mim para ir até Ele. Ele ainda está sorrindo e me              

fala: “Não temas Minha criança, venha, venha andar do Meu lado. Eu quero             

falar com você. Eu quero te mostrar coisas.” 

Ele estende um de Suas mãos e eu posso ver uma cicatriz tão             

profunda que agarro sua mão e instantaneamente meus medos         

desaparecem. Eu me vejo olhando nessa visão que Eu tenho 10 anos de             

idade. Eu pergunto: 

“Sua mão dói?” 

“Não Jacky, agora não” 

“Isso realmente te machucou Jesus?” 

Jesus pára por um segundo na minha pergunta e então Ele vira para             

mim, agacha para ficar nivelado com o meu próprio rosto… aqui eu posso             

olhar diretamente para o Seu rosto. 

Seus olhos eram tão brilhantes e transparentes com muitas cores.          

Dave para ver tudo e nada era escondido. Eu senti o amor Dele             

transbordando em mim. Ele disse calmamente: 

“Sim, Jacky, realmente doeu, mas valeu a pena porque Eu amo você,            

amo meus filhos.” 
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Então Jesus abre a mão para mim e eu toquei com as pontas de meu               

dedo gentilmente na cicatriz sentindo ela por completa. A cicatriz era           

profunda.  

Tentei olhar ainda mais fundo a cicatriz em Sua mão e me perdi no              

tempo - olhando e examinando ela tão lentamente. Inspecionei cada          

centímetro da mão de Jesus e a cicatriz e Ele nunca me parou. Eu não me                

apressou a terminar isso. 

Eu me virei para olhar novamente para Seu rosto maravilhoso e fiquei            

impressionada com o Meu amor por Jesus. Eu disse estas palavras: 

“Eu te amo, Senhor; Você fez isso por mim?” 

“Sim, Jacky. Eu fiz”, Ele respondeu. 

Então disse, “Ninguém nunca fez isso para mim.” 

Então Jesus aperta minha mão com firmeza e diz: ‘Eu te amo Minha             

pequena Jacky.” 

Depois eu falo, “Posso ficar com você para sempre Jesus. Eu não gosto             

da terra. As pessoas são tão cruéis uns contra os outros. Eles são cruéis até               

mesmo com seus animais. É tão doloroso Jesus. Eu quero ir para casa.” 

Jesus olha para mim seriamente agora e diz: 

“Venha, vou lhe mostrar uma coisa primeiro e depois vou lhe dizer o             

que você pode fazer por mim, sim?” 

“Sim, Jesus”, respondo. “Farei qualquer coisa por você”. 

“Venha” Jesus disse, e caminhamos lentamente por este campo em          

chamas que ainda não tinha reparado antes. 

 

Em todo lugar onde olhava, havia fogo. Mesmo assim, não senti o            

calor. As chamas estavam ficando mais e mais alto mas elas não nos tocava. 

Então nós caminhamos por outro campo e este tinha sido achatado até            

o chão pelo fogo. Toda a terra estava queimando e em todo lugar era              

escuro. Havia restos carbonizados de pessoas e animais. 

Jesus podia sentir meu coração batendo rápido e esse medo estava           

aumentando dentro de mim, mas continuamos a andar em frente e em            

direção à beira de um penhasco. Aproximei-me de Jesus e, nesse ponto da             

visão, eu me olhava e eu era uma menina de cinco anos.  
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Do outro lado de Jesus, notei muitas outras crianças com cerca de            

cinco anos de idade, meninos e meninas. 

Havia fumaça por toda parte vindo dos escombros do chão. Todos os            

lugares estava em completa desolação. Ao caminhar neste campo, Jesus          

estava calado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que, se continuasse             

segurando a mão de Jesus, eu estava segura. 

Enquanto olhava para as outras crianças do outro lado de Jesus, elas            

estavam todas de mãos dadas e uma criança estava segurando a mão de             

Jesus. 

Quando olhei ao meu redor, vi tantas árvores, todas essas árvores           

queimadas no chão. Era uma devastação completa. Parecia que nada          

poderia sobreviver, mas mesmo assim, eu estava aqui, viva com Jesus. 

Até mesmo com apenas cinco anos de idade, eu sabia em meu            

espírito, que minha alma era muito madura; como a de um adulto. 

Foi nesse ponto da visão que senti um peso profundo do que estava             

vendo. Era tão pesado e eu mal consegui conter minha ansiedade. Jesus            

apertou a minha mão e falou em meu espírito: 

“Não temas Jacky.” 

Depois percebi que onde estavam as outras crianças, meninos e          

meninas, vi muitos anjos e eles levaram as crianças em outra direção. Eu             

não conseguia ver para onde estavam indo, porque estava muito brilhante.           

A luz era forte que cegava e, em apenas um segundo, todos haviam passado              

e desaparecido como se fosse véu muito fino. 

Agora estava apenas eu e Jesus e estávamos de pé na beira desse             

penhasco. Eu ainda estava segurando com muita força a mão de Jesus;            

entretanto, percebi que era Jesus que estava segurando a minha mão com            

força! Eu me senti muito seguro com Ele. 

Enquanto eu estava na beira do penhasco, não precisava olhar para           

baixo, porque logo na minha frente, havia uma enorme cratera gigante, do            

tamanho que eu nunca tinha visto antes. 

Era um poço de fogo e as chamas desse fogo eram tão grandes que eu               

sabia que elas nunca iriam apagar, e enquanto olhava para as chamas, elas             

aumentavam cada vez mais. Foi então que eu percebi que Jesus estava me             

mostrando o poço do inferno. 

Então Jesus falou comigo: 

“Esta é apenas uma parte do inferno, Jacky. Existem sete níveis de            

profundezas o inferno, terríveis demais para você ver. Este é apenas o            

primeiro andar. Existem elevadores que vão direto para o porão do sétimo            

andar do inferno, isso é para os piores criminosos.” 

Eu não tinha palavras para descrever o que estava vendo. Não           

conseguia de forma alguma. E então Jesus falou novamente: 
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“É por isso que Sofri a dor, Jacky, na cruz para que Meu povo não               

precise vir para aqui.” 

Então ouvi estas palavras das escrituras em meu espírito: 

“Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a            

sua alma”, Mateus 16:26. 

Jesus falou novamente comigo: 

“Não segure nada que Eu lhe dou, pequena Jacky. Tudo o que é de              

valor é do Meu Reino, Minha Salvação. Abandone tudo Jacky, não vale a             

pena se apegar a nada neste mundo.” 

Eu ainda estava sem palavras para falar, mas me vi concordando com            

a cabeça - tamanho foi o choque de ver o local do inferno. 

 

Também lembrei que Jesus, dois anos antes, Me disse que me daria            

visões do inferno e do céu, sendo este o primeiro com grande clareza. 

Jesus falou novamente: 

“Diga a eles Jacky, diga o que você viu. Meu Espírito Santo preencherá             

os espaços em branco que faltam. Diga a eles, Minha criança, não se segure              

nada pois Minhas mãos de cicatrizes, Minha graça, Minha misericórdia, e           

Minha salvação é para todos os que crêem no Meu nome. Ajudarei você,             

Jacky. Ajudarei você a carregar Meu fardo, pois você não pode fazer nada             

sem Mim.” 

Enquanto olhava para esses quilômetros de fogo flamejante,        

agarrei-me a Jesus como nunca antes, mas ainda não conseguia falar. Foi            

horrível. 

 

 

Então eu estava em outro campo, mas este era um belo campo cheio             

de flores silvestres. Vi minhas flores favoritas: dedaleira, margaridas, botões          

de ouro, papoulas da cor rosa pálido e vermelho. Eu olhei para Jesus e Ele               

estava brilhando tão intensamente. Ele estava tão branco. 
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Então, eu vi Jesus subindo aos céus e eu também! Eu sabia neste             

momento que estava vendo um pedacinho do céu!  

O céu era tão bonito, tão brilhante, tão branco, tão limpo,           

simplesmente lindo! Eu vi linhas e mais linhas de todas as flores coloridas e              

muito mais e as cores eram tão brilhantes, ricas e profundas que parecia ser              

uma dimensão completamente! 

Então eu vi todos os tipos de pedras preciosas e semipreciosas,           

diamantes, pérolas, esmeraldas, quartzo rosa, turmalina, opala, jaspe,        

ametista, berila, e muito mais, em grande exuberância e abundância.  

Eu vi rios de ouro, prata, bronze e cavalos. Cavalos selvagens tão            

livres e felizes. Eles pareciam tão fortes, mais fortes que os cavalos mais             

fortes da terra e cada um tinha uma crina de cor diferente e marcas              

individuais em seus corpos. 

Então eu vi casas de tamanhos diferentes, todas em cores diferentes,           

feitas com pedras semipreciosas. A paz era indescritível e a liberdade e a             

beleza além da descrição, aqui estava a Vida! 

Então Jesus me levou para uma sala. Essa era uma grande sala de             

jantar como em um palácio. Ela era muito grande e aqui havia uma mesa              

posta com perfeição para a Ceia do Cordeiro. Era tão majestosa. E eu podia              

sentir o cheiro da comida sendo cozida, o que também era indescritível. 

 

Jesus então falou comigo novamente: 

“Vá e fale Jacky, se eles escutem ou não escutem, pois Eu estou             

observando para ver que Minha Palavra seja cumprida. O fim está à vista e              

foi por isso que lhe mostrei um vislumbre do inferno e depois um vislumbre              

do céu. Eu estou voltando muito em breve, Minha amada. Faça o que peço              

minha pequena Jacky. Não tenha medo, pois Eu estou aqui para libertá-la.” 

 

A VISÃO TERMINA AQUI 
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fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/04/the-church-is-as-egypt/ 

 

Originalmente escrito em 9 de agosto de 2019 

 

A IGREJA É COMO O EGITO 

João 3:1-8 

Isaías 6 

Gálatas 1 

 

Estou chamando Meus Mensageiros e Meus Profetas, pois são como          

Moisés. Em verdade vos digo, a igreja que você tem conhecido é como o              

Egito. 

Meus profetas estão chamando você, saia dela, saia dela, saia do           

Cristianismo. Saia do cristianismo, saia de todos os seus rituais, saia de            

todos os sermões feitos pelo homem, pois eles são do abismo do inferno. 

Você está andando com os mortos, então eu digo: deixe os mortos            

enterrarem seus próprios mortos. 

Como os filhos de Israel estiveram sob os duros mestres egípcios por            

mais de 400 anos, Eu te digo a verdade que, a menos que você saia pelas                

portas do cristianismo, você cairá como os egípcios.  

Os mares que se separam trarão muitos à liberdade em Cristo, mas            

para aqueles que creram na mentira, aqueles que ainda se sentam sob a             

forte ilusão da igreja feita pelo homem, serão cortados para sempre. Para            

aqueles que não obedecem à voz do SENHOR, vocês serão cortados, serão            

exterminados. 

Eu digo a vocês Meus povo, aqueles que estão sentados sob líderes,            

pastores, professores e estudiosos, estão sob a forte ilusão, debaixo da           

mentira. Quando a igreja se tornou um edifício, um monumento como Babel,            

quando a igreja feita pelo homem puxou os sinos, isso foi como uma sirene              

para os poços do inferno. 

Os sinos irão cair e as pedras desmoronam sob o peso da minha ira.              

Eu mandarei terremotos, relâmpagos, para provocar a destruição desses         

edifícios, pois eles são como grupo de feiticeiros juntados com os sinos e             

rituais no domingo que são do próprio Satanás para atrair homens com essa             

armadilha de engano. 

Eu sou o Cristo, e Eu não pertenço a nenhum homem. Eu sou o              

Messias; e quero atrair todos os homens para Mim, pois Eu sou as águas              

vivas. Tudo é como feitiçaria para Mim, tudo é bruxaria, tudo é como o              

coração perverso de Simão, o feiticeiro, que pensou que poderia comprar           

seu caminho para receber o dom do Espírito Santo. 
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Igreja após igreja, prédios após prédios, conferência após conferência,         

escola após escola, montanhas de Bíblias, pilhas e pilhas de livros. Em            

verdade vos digo que este é um grande pecado perante Meus olhos. É uma              

ofensa ao Deus Único e Verdadeiro, e o presente de Jesus Cristo. 

A cruz de Jesus Cristo foi abolida centenas de anos atrás e em verdade              

vos digo que tudo é um encobrimento. 

O que tem Eu a ver com o Dia de Ação de Graças? O que tem Eu a ver                   

com o Natal? O que tem Eu a ver com a Páscoa [Ester]? O que tenho Eu a                  

ver com a Quaresma? Esses rituais perpetuam no homem e a cruz não             

significa nada para eles.  

Suas reuniões e dias de Festas são abomináveis para Mim. Essas           

pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de Mim.             

Eles não Me conhecem; e vou declarar ao Meu pai: 'Retira-se de Mim, vós,              

trabalhadores da iniqüidade'. 

Eu vou expor todos os discípulos de Satanás, aqueles que se disfarçam            

de anjos da luz pois a forte ilusão está aqui. É do abismo do inferno. Eu digo                 

novamente, a forte ilusão está aqui. Furacões e ventos de tornados           

poderosos irão esvaziar casas, arenas e tudo se tornará como escombros.           

Toda mercadoria com o Meu nome em anexo será pisada até virar pó. 

Considere e leia a letra da lei, pois em verdade vos digo, a menos que               

você seja nascido de novo pelo Espírito de Deus, você não verá e nem              

entrará no Reino de Deus. 

A forte ilusão está aqui e está aumentando ainda mais sua força            

enquanto Eu tiro o Meu povo para fora do Egito. Haverá um êxodo em              

massa de grandes proporções e o espírito de João Batista está aqui            

clamando do deserto “Preparai o caminho do SENHOR”. 

Meus profetas e meus mensageiros estão falando por Mim. Eu sou o            

SENHOR e estou chamando você a sair, sair, sair do cristianismo da igreja             

moderna. É imunda, é como carne podre, podre nas Minhas narinas. É um             

grande pecado e ofensa, ainda maior do que Sodoma e Gomorra. 

Você jejua e ora, mas tudo isso é para agradar aos homens, mas o              

palco está montado e Satanás continua puxando suas cordas. 

Eu continuo alertando para sair, sair e ser separados para Mim, o            

Senhor Deus Todo-Poderoso. Não participem de seus rituais. Não ouçam          

suas pregações que são deles mesmos, da carne podre e morta.  

Por que sentar com os mortos? Por que ouvir esses ministérios que            

fazem mercadorias da Minha Palavra? O que tem isso te lucrado? Eu            

pergunto a você: Onde está a justiça? Quem visita as viúvas? Quem cuida             

dos sem-teto? 
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Os ventos da mudança estão aqui. A estação do inverno sombrio se            

aproxima. As luzes se apagaram junto com as estragadas festividades. Sim,           

tudo está prestes a mudar, mudar, mudar. 

Saia do Egito, saia da morte, saia da mentira - a forte ilusão. Saia de               

todos os ensinamentos feitos pelo homem, saia e não toque em nada            

imundo. 

Meus profetas clamam Minha sabedoria. Eles permanecem em Minha         

Presença, pois a igreja é como o Egito e esse cristianismo moderno está             

cheio de trevas há mais de 400 anos - tudo vai ser destruído. Esta é a                

apostasia e muitas legiões de principados e poderes das trevas reinam aqui. 

O tempo está curto. O tempo está tão curto e Eu voltarei em breve,              

diz o SENHOR. 

Estou vindo para reivindicar Minha Noiva. Seja santo, seja separado,          

não faça parte desses discípulos que se disfarçam de anjos da luz. Eles não              

vão muito longe porque Minha mão está contra eles. 

Prepare o Meu povo. Prepare-se para partir, porque Eu estou trazendo           

você para mim mesmo. EU SOU O SENHOR. 

Choverão brasas de fogo, queimando brasas nas cabeças dos pastores,          

pois tudo está desfeito. Pois Meu povo Me abandonou por água suja. 

Todos aqueles que desejam viver, todos aqueles que desejam Me          

conhecer, Eu digo; venha, venha. Por acaso você dará as costas em tudo             

que conheceu e Me seguirá? Eu estou na porta e bato nesta mesma noite. A               

porta está se fechando, o tempo acabou, o tempo acabou. 

EU SOU JESUS. 

EU SOU O MESSIAS. 

Eu sou Aquele que fala com você neste Dia. 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/i-am-the-light-of-the-world 

 

Escrituras: 

João 1: 1-18 

Salmo 27 

Apocalipse 3: 14-22 

Oséias 2 

Eu Sou a Luz do Mundo 

 

Eu sou a luz do mundo. Em mim, não há trevas. Daqui a pouco não               

haverá luzes e você mergulhará na escuridão completa, escura, muito          

escura. 

Não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Eu coloquei a         

lua no lugar para iluminar as noites, mas você leva isso em vão. Você não               

alimenta os pobres, nem resgata os famintos. No entanto, você não pensa            

duas vezes em viajar para as estrelas. 

Em verdade vos digo que as estrelas estarão contra você e não            

emitirão suas luzes. Eu coloquei essas estrelas para revelar a minha glória.            

No entanto, você as ignorou. Você nunca entendeu que Eu Sou o Criador             

pelas minhas Palavras. 

As estrelas no céu foram colocadas em seus lugares pela minha mão            

somente. Você prefere acreditar que elas somente apareceram com a sua           

teoria do Big Bang. É nesse mito que você se apegar e nisso você não               

precisa reconhecer quem Eu Sou.  

Bem, Eu vou pegar esse Big Bang em que você acredita, o que você              

deseja acontecerá, mas nisso também irá te confundir. 

Oh, você não busca os profundos e simples mistérios de Deus, porque            

Eu fiz os dois, os céus e a terra com Minhas palavras. Sua incredulidade será               

a sua ruína. 

Para aqueles que se apegarem a Mim, trarei força ao seu rosto. Vou             

revelar mais de mim para você, porque você acredita naquele que enviei. E             

por isso, assim como Abraão foi creditado com justiça, você também é            

justificado pela fé. 

Em verdade te digo que se você tiver fé tão pequena quanto uma             

semente de mostarda, a menor das sementes, Eu mesmo, o Senhor, regarei            

a sua semente e seu rosto crescerá em Mim.  

No entanto, para aqueles que dizem ter fé, prova Me colocando           

primeiro. Eu tenho que ser seu primeiro amor e depois ame seus irmãos e              

irmãs, dando-lhes sua riqueza, seu coração, seu tempo para aqueles que           

muito necessitam. 
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Atenção! Se você não fizer essas coisas rapidamente, então o que           

você tem será tirado de você. Os talentos que Eu lhe dei, você desperdiçou e               

guardou para si mesmo. Você colocou seus talentos na terra para apodrecer. 

Os presentes que Eu lhe dei serão arrancados de você e dados aos             

mais dignos. Aqueles que acreditam em Mim e naquele que Eu enviei do             

céu.  

Verdadeiramente, Satanás está pronto para roubar nesta mesma noite         

todos os seus bens preciosos. Tudo o que você idolatra desaparecerá em um             

piscar de olhos.  

Não diga que você nunca Me conheceu! pois enviei os meus           

mensageiros à sua frente. Antes do tempo, para advertir porque aqueles que            

ouvem e obedecem e se arrependem, receberão um retorno vitorioso.  

Não se apegue a nada nesta terra. A escuridão da noite chegará. A luz              

será apagada e você nem mesmo verá o brilho dos seus ídolos. Pois eles são               

inúteis, inúteis, inúteis. Eles não falam com você. Eles não ouvem você.            

Completamente inútil. Por que você confia em algo que não tem valor            

algum? 

Oh gente tola! venha para Aquele que vê tudo. Conhece tudo e pode             

trazer luz verdadeira de dentro de você. Pois o Reino de Deus está dentro de               

você. E se você me chamar pelo Meu nome, então Eu, jesus, eu responderei. 

No entanto, em seu orgulho e descrença, você não confia em Mim,            

porque eu não brilho como ouro. Venha e compre ouro. Meu ouro é refinado              

pelo fogo. Venha comprar roupas brancas de Mim, Jesus. 

Não confie no homem. Você dará satisfação para Mim, assim como o            

homem ao seu lado também dará satisfação para Mim somente.  

Verdadeiramente, Eu salvarei um pecador, quando ele realmente se         

arrepender. Todas as multidões de anjos cantam nos céus entre as estrelas. 

Afastem-se da escuridão antes que das luzes se apagarem         

completamente. Eu estou voltando muito em breve. 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/blessed-are-the-poor 

 

Escrituras: 

Ezequiel 34 

João 10 

João 3:19-21 

 

Bem-Aventurados os pobres 

 

Por que você chuta meu sacrifício ?  

 

Ai de vocês, habitantes da Terra. As grandes ilhas ficarão pequenas.           

As pequenas ilhas ficarão grandes, assim como as ilhas dos meus profetas            

foram ungidas e ampliadas para pregar a minha Palavra. 

E nisso Eu calarei as línguas de muitos falsos profetas. Portanto           

chutastes o Meu sacrifício e a minha oferta que ordenei na minha habitação. 

Tua honra teus irmãos e tua família mais do que Eu. Você se engordou              

com as principais ofertas. 

Portanto chutam Meu sacrifício e Minha oferta. O orgulho do homem se            

exalta acima de Mim. Eu sou o Bom Pastor. Minhas ovelhas conhecem a             

minha voz. Eles não prestam atenção em nenhum outro chamado falso, em            

amor Eles Me aceitam obedientemente. 

Eles são meus filhos e filhas. E por toda a Terra, eles estão escondidos              

no deserto. Escondidos ao lado dos pagãos, certamente os pagãos estão           

mais próximos do Reino de Deus do que você. 

Muitos Raabe deram um copo de água fria aos meus discípulos.           

Certamente, eles não perderão suas recompensas. Bem-aventurados os        

pobres, porque deles são o Reino de Deus.  

Ouça o que estou lhe dizendo, professores de Prosperidade.         

Bem-aventurados os pobres, jogue fora suas bugigangas de ouro, prata e           

toda sorte de iniqüidades. O que faz um homem ganhar o mundo inteiro e              

ainda perder sua alma. 

Bem-aventurados os pobres. Desista de seus lares que são construídos          

com iniqüidade, e não pelo Senhor. Pois você trabalhou em vão. Os cegos             

estão liderando os cegos e você os segue. Não acrediteis, bem-aventurado           

são os pobres. 

Muitos abandonaram todas as riquezas deste mundo para Me seguir.          

Pois é isso que ordenei, desde o princípio até Abraão. E, assim, é a mesma               

coisa com meus discípulos. 
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Eu digo, não carregue nenhum roteiro. E nem sapatos extras. Você           

pode dizer isso de si mesmo? que você está Me seguindo. Você professa             

como se Me conhecesse. Mas, Me sigue pelas suas riquezas. 

Oh! pessoas enganadas. Você está enganado, oh Casa de Deus!          

Bem-aventurados os pobres. Por acaso Minha Palavra não deixa isso claro           

suficiente! Eu falo para você mas você não acredita! Você prefere ter a             

vaidade da aprovação, mas essa aprovação é prejudicial. Estes são passos           

no caminho mais largo da destruição. Pois, de fato, você não escutou, e nem              

deu ouvidos a isso. Vire antes que seja tarde demais. 

Arrependa-se! Abandona-se seus ídolos. Eu tenho separado e estou         

separando o Meu povo dos trabalhadores de iniqüidades. Meus profetas          

trabalham sozinhos em angústia, ouvindo a verdade e não as mentiras. Eles            

choram comigo. Sangue, suor e lágrimas derramam em Meu nome. 

Eles são como os profetas da antiguidade. Eu, o Senhor, não mudo.            

Vocês, Sacerdotes do Senhor, você tem estado dormindo; você não tem           

vigiado; então agora o seu óleo está acabado, extinto. 

Seu castiçal agora está sendo removido. No entanto, mesmo agora          

você me chamou pensando que eu responderei suas orações que são para si             

e para todas as suas vaidades.  

Sim, tenho removido o seu castiçal. Seus olhos, como Eli, estão           

cansados e ofuscados. Você não corrigiu nem sua própria família nem as            

pessoas que lhe pedi para pastorear. Pois você também tem sido severo e             

cruel e levou o Meu povo a um outro evangelho.  

Vocês todos se tornaram como os lobos que sempre foram. Devoraste           

e magoaste o Meu coração com as palavras que não vieram de Mim.             

Portanto chutastes o Meu Sacrifício e a Minha oferta ... 

Seus inimigos agora se exaltarão sobre você. Mesmo assim, você é           

cego. Você sempre prefere acariciar as palavras dos homens. 

Você ama agradar aos outros e não a Mim. Então, Eu lhes digo hoje              

que vocês são os lobos famintos profetizados. Você mesmo se traçou neste            

caminho para parecer que você é um pastor - você é um lobo. 

Eu sou o Bom Pastor. Conheço minhas ovelhas e elas confiam e Me             

seguem. Elas conhecem o seu Pastor. Elas conhecem a minha voz gentil,            

humilde e mansa. 

Elas confiam em Mim com todo o seu ser porque Eu amo elas e elas               

sabem quando Eu as chamo. Quando elas se afastam, machucam e se            

ferem, Eu as chamo de volta para o rebanho, com Seu único Pastor em Seu               

único corpo. E elas esperam por Mim. Eu as conduzo ao lado de águas              

tranquilas. Depois de passar por tempestades, Eu as chamo e Eu acalmo as             

ondas ao seu redor.  
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Vocês falsos pastores! Falsos pregadores! Você tem causado Minhas         

ovelhas - Meus cordeirinhos a vagarem sem eles terem onde descansarem           

seus corações cansados. Suas bochechas tem sido chicoteadas e suas          

roupas foram arrancadas. 

Meu povo tem se tornado mendigos de rua. Você espera demais           

daqueles que não têm nada. Mas, Eu lhes digo hoje, você receberá sua             

recompensa no abismo, porque brasas estão literalmente penduradas acima         

de suas cabeças. 

Eu, o Senhor, providencio de graça. Eu dou livremente. Pois a parte            

deles é Jesus. E, Eu sou o suficiente para eles. Eu dei Minha vida para as                

minhas ovelhas. Eu fui levado como um cordeiro ao matadouro para           

salvá-los. Meu sacrifício ,foi, e é, o suficiente, e será o suficiente, quando             

todos eles forem ressuscitados no Último Dia para a vida eterna. 

Minha graça é o suficiente para o meu povo - não importa as             

dificuldades, perseguições ou problemas. Mas, agora, eu estou separando os          

bodes das Minhas ovelhas.  

Vocês bodes! vocês são: os falsos ensinadores, os falsos cuidadores de           

ovelhas, falsos pastores. Você ama dinheiro e a prosperidade o levou agora            

ao abismo. 

Eu estou junto com minhas ovelhas. Pois o Meu jugo é suave e o Meu               

fardo é leve. Pois Eu sou manso e humilde. O Meu poder não força. Vem               

suavemente, como uma pomba de cima. Pois Eu sou de cima. 

Oh! fale com ternura e suavidade, pois Eu, o Senhor, uso poucas            

palavras. Eu edifico com amor e gentileza. E assim como Minhas asas se             

abrem, meus filhos e filhas amados, do alto, assim Meus verdadeiros           

discípulos devem se edificar uns aos outros em amor. 

Pois minhas ovelhas conhecem Minha voz e são lideradas pelo Bom           

Pastor. 

Saiba isso! A grande separação tem agora chegado. Meu povo é santo            

e separado para Mim e há uma grande devoção deles para o seu verdadeiro              

pastor. 

EU SOU o Senhor. 

3 
21



Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/trojan-horse 

 

Word Escrito originalmente em 2016, 17 de novembro de 2008. ENVIEI           

PARA A AMÉRICA. Na primeira manhã de oração, o SENHOR ME DEU ESTA             

PALAVRA 'CAVALO DE TROIA'. UMA ADVERTÊNCIA POR UM TEMPO ADIANTE. 

 

As palavras começaram originalmente em 2008, escritas em 2016/17,         

faladas em 2018/19. 

 

CAVALO DE TROIA 

 

Escrituras: Oséias 8 

[13:00] Ela recebeu isso há 12 anos. 

 

Estou sofrendo muito com o meu povo. Eu esperei pacientemente que           

muitos se voltassem para Mim, mas ainda assim eles se distraem com as             

coisas deste mundo. 

Está escrito que eles não terão outros deuses diante de mim. No            

entanto, o deus desta era cegou você, ele cegou seu coração. 

Não terás outros deuses diante de mim. ... Deuteronômio 5: 7 

 

Por um lado, você afirma que Me adora e depois do outro lado da              

cerca, fora da vista dos que estão ao seu redor, mesmo daqueles que estão              

perto de você, você se entrega a imaginações pecaminosas e perversas de            

seu próprio coração. 

Ninguém pode te ver, mas eu tenho assistido! Diga isso, o Senhor! 

Eu sou o Senhor que vê todas as coisas, conhece todas as coisas,             

mesmo as coisas escondidas em seu coração. 

Pois está escrito: “O coração é enganoso acima de todas as coisas, e             

desesperadamente ímpio; quem o conhecerá?” Jeremias 17: 9. 
O Senhor continua ... 

Digo a verdade, você está em inimizade com o Pai, mas está            

totalmente enganado por isso e continua a seguir seus próprios caminhos!  

Muitos idolatram 'o livro', as escrituras escritas, mas você NÃO vem a            

Mim, a primavera das Águas Vivas. 

Como está escrito em João 6:38, “Você procura nas escrituras; porque           

neles pensais ter a vida eterna; e eles são os que testificam de mim ”, João                

6:39. 

Você fala de uma posição em que ama a aprovação e a avaliação das              

pessoas ao seu redor. 
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Muitos de vocês afirmam: 'Eu sou um cristão nascido de novo'. No            

entanto, você aprecia todos os prazeres deste mundo! Você aceita as coisas            

que Me são detestáveis! 

Eu digo a verdade: este mundo oferece apenas morte e destruição,           

pois o salário do pecado é a morte. 

Eu ordeno que você abandone TUDO por Mim. Mesmo assim, você           

justifica, para sua própria vergonha, permanecer com os dois pés neste           

mundo e no Reino de Deus! 

Como está escrito: Jesus disse-lhe: “Se tu és perfeito, vai e vende o             

que tens, e dá ao pobre, e terás um tesouro no céu; e vem e segue-me”,                

Mateus 19:21. 

O Senhor continua ... 

Você deseja muito! Você aprecia seus próprios desejos, sonhos e          

ambições, tudo em sua carne! 

Você é uma nação enganada! Por suas palavras e ações você é contra             

Mim! No entanto, você percebe que não! Decepção está ao seu redor! 

Não há paz, pois vim trazer uma espada! Você acredita em mentiras e             

a ama dessa maneira e não lhe custa nada! 

Você era uma nação abençoada, mas agora removi seu candelabro. Eu           

te empurrei na escuridão. Então agora, se você puder, ande sob sua própria             

luz. 

Está escrito ... em Isaías 50:11 

“Eis que todos os que acendem um fogo que se acendem com faíscas:             

andem na luz do seu fogo e nas faíscas que acenderam. Tereis isso da minha               

mão; deitareis na tristeza ”. 

A angústia à frente será maior do que em qualquer outro momento de             

toda a história da humanidade. Deve ser sem precedentes. 

América, você acreditou em mentiras de restauração e paz pela frente           

em sua terra! 

Eu te declaro hoje: Você não conhece a minha palavra, você não me             

conhece! Você cavou suas próprias cisternas cheias de água suja. Você           

escolheu seu homem, seu rei! Oh! América, este homem que você escolheu            

é o seu cavalo de Troia! 

No entanto, você se recusa a contemplar o mal que o espera. Eu digo              

a você que está chegando! Apesar das multidões de avisos de todas as             

direções, mesmo no mundo secular, você não vai acreditar! 

Mas confiando em seu homem, sua espécie, suas mentiras e          

duplicidades. Ele é o seu cavalo de Tróia e sua derradeira derrota. 

Isso é em seu prejuízo, Oh América. E em seu prejuízo, oh América,             

será! 
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Ó nação enganada! Minha ira está AQUI AGORA !! No entanto, você            

percebe que não! 

 

Os turbilhões estão chegando, eles estão chegando na multidão, pois          

são muitos, muitos.  

Seu próprio vigia deixou a lacuna. A parede está aberta e           

desmoronando. O portão está aberto e seus falsos pastores pregam          

mentiras em Meu Nome. 

Não há paz. Pois o dia está chegando e já estou avisando, está aqui              

AGORA! 

Você diz que anseia pelo Meu Retorno. Para o dia da sua partida. Mas,              

eu lhes digo, muitos de vocês ainda permanecem em seus pecados! 

Digo-te a verdade, é um dia de grande luto. Um dia de tormento e              

angústia; pois os falsos profetas ao seu redor são como vento. 

Pois eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. 

 

Eu, o Senhor, não mudo. 

 

Você afirma que nenhuma espada virá. Eu digo a verdade que a            

espada, minha espada, está aqui agora !! 

Eu vim agora para dividir, quebrar, esmagar suas famílias, ídolos,          

casas, empresas, igrejas. Eu vim para destruir sua economia, prestígio,          

posição, a posição que você tem com suas próprias comunidades, cidades e            

vilas. 

Como diz Jeremias 5:19: “E acontecerá quando disseres: Por que o           

Senhor nosso Deus todas estas coisas para nós? então lhes responderás:           

Como me abandonaste e serviste a deuses estranhos em vossa terra,           

servireis a estranhos em uma terra que não é vossa ”. 

Você trabalhou em vão, você assistiu em vão; você não construiu           

sobre a pedra angular da verdade. 

Não há misericórdia, retidão ou justiça para os oprimidos,         

estrangeiros, viúvas ou órfãos.  

Eu devo trazer destruição rápida. E multidões atravessarão a beira do           

abismo como lemingues no alto de um penhasco. 

Você confiou em seu homem, seu rei e suas mentiras. Muitos falam            

mentiras usando Meu Nome, dizendo: 'Minhas Palavras que eu dei aos           

profetas que profetizam a desgraça são do maligno e são mentiras e são             

elas que são enganadas'! 

Mas eu te digo, oh América, você é uma nação enganada. 

Você é quem ouviu mentiras! 
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Você ouviu a imaginação e enganou os corações de seus falsos           

adivinhos. 

NÃO enviei essas pessoas para falarem a Minha Palavra! 

Eles são cegos, apesar de afirmarem ver! Eles ainda estão em seus            

pecados! Eles falam falsidade e você lhes permitiu acesso total! 

Em João 9:41, Jesus disse-lhes: “Se fostes cego, não tendes pecado;           

mas agora dizeis: Nós vemos; portanto, teu pecado permanece ”. 

Suas casas são gaiolas cheias de pássaros. Estas casas cheias de           

engano! Cubra suas cabeças, ó povo! Pois uma calamidade está chegando. 

Calamidade …… Calamidade… .. Calamidade….  

O Shofar está soando! 

O alarme disparou !! 

Coloque a trombeta na boca. Ele virá como uma águia contra a casa             

do Senhor, porque eles transgrediram a minha aliança e transgrediram a           

minha lei. Oséias 8: 1 

Está AQUI! 

Abandone TUDO! 

Vire para mim! 

Somente Meu sangue pode cobrir seus pecados, nada mais! 

Eu, o Senhor, falo agora, porque um exército está chegando. Está           

sendo preparado nesta mesma hora a partir de uma terra no norte. 

Está sendo agitado contra você!  

Ó nação enganada! 

Seu cavalo de Tróia está em casa, seguro com sua aceitação. 

O Espírito Santo permanece neste momento na terra, especificamente,         

para os Meus Eleitos - aqueles que são TOTALMENTE rendidos a Mim! 

Muitos são perseguidos por mim e pelo meu evangelho. 

Mas eu lhe digo, ó enganada América, você ouviu mentiras e muitos            

são os inimigos de Jesus Cristo. 

Você recusou o caminho da santidade - o caminho estreito para a vida.             

Você evitou o fruto de um longo sofrimento querendo escapar. 

Meu coração está comovido com o que tenho que fazer, mas você            

rejeitou Minha Palavra, Minha Palavra eterna. 

Você pisou e crucificou o Rei da Glória mais uma vez! 

Não há mais sacrifício à esquerda! 

 

Me arrependo de ter abençoado você como nação por ser uma luz,            

Minha Luz, para o mundo inteiro! 

Você tomou Minhas bênçãos para satisfazer seu próprio ganho egoísta.  

Meus caminhos não são os caminhos deste mundo. 
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Você é, oh América, blasfema, profana e, ao rejeitar Meu Espírito           

Santo, selou seu próprio destino até a morte e a destruição. 

Sua natureza é carnal e vocês são filhos do diabo, o pai da mentira,              

porque pertencem a este mundo. 

E eu digo agora, Me busque! Procure meu rosto e viva! 

Minha porta da graça é fechar para sempre por toda a eternidade. 

Não há outro caminho senão através de Jesus Cristo. Não há outro            

jeito! 

No entanto, eu sei a verdade, sei todas as coisas. Conheço o coração             

de todos os homens e apenas alguns Me encontrarão. 

“Porque estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida, e               

poucos são os que a encontram”, Mateus 7:14. 

Jesus Cristo é a realidade! 

Ver! Eu estou aqui! Diz o Senhor! 

Arrepender-se! mesmo agora. Estou implorando a você! 

ARREPENDER, pois NÃO é meu desejo ver alguém perecer. 

ARREPENDER-SE. Minha ira chegou. É AGORA, NA PORTA! 

Você decidiu. Você escolheu. Rasgou a minha roupa da graça, como           

Saul rasgou a roupa de Samuel. 

My Glory, My Lampstand AGORA foi removido. 

Ó nação enganada, acorde! 

ARREPENDER AGORA! Antes que seja tarde demais! 

Pois virei como ladrão durante a noite. 

Ó igreja enganada, acorde! 

Toque o alarme! 

Soe o shofar! 

Muitas vidas agora estão na balança por toda a eternidade, AGORA! 

Procure-me e viva! Procure-me e viva! 

EU SOU O SENHOR 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/true-bread-from-heaven 

 

palavra original de 2017. 

 

Escrituras: 

João 6:25-58 

 

Verdadeiro Pão do Céu 

 

Isto é o que Ele diz ... 

 

Minhas crianças estão famintas pelo verdadeiro Pão do Céu. Eu sou o            

pão da vida. Eu sou de cima. A comida que está sendo dada hoje, é maná de                 

ontem. Eu não disse aos meus filhos, os israelitas, que apenas levassem o             

que era necessário para aquele dia. 

Quem pisou na Minha palavra? Eles trataram Minhas palavras como se           

não fossem nada. Meu povo está sendo alimentado com morte e destruição.            

Eu tenho vindo e todos os que se alimentarem de Mim terão vida e vida em                

abundância.  

Quem vai desenterrar o que Eu plantei? Aí de vocês, professores da            

lei! Ai de vocês, teólogos! que roubaram a Minha Palavra para obter lucros.             

Satanás tem enganado vocês. Ele vem para roubar, matar e destruir. Aí de             

vocês que são sábios em seus próprios olhos. Você não conseguem ver a             

destruição e as brasas ardentes sobre suas próprias cabeças? 

Aí de vocês, autores! que roubaram a Minha Palavra para alimentar           

seus próprios estômagos. Aí de vocês, cineastas! que misturaram Minha          

palavra com profanações de adultério.  

Oh nação enganada! Oh corações enganados! embora você use Minhas          

palavras, você é impotente. Deus não pode ser zombado. Aí de vocês,            

estudiosos da Bíblia, desde quando tiveram o monopólio da Minha palavra?           

Enquanto meus filhos passam fome. Você ninhada de víboras! quem te           

avisou da ira vindoura? 

Está aqui! O pecado está continuamente rastejando às suas portas.          

Vocês, rebeldes, de dura servis, gananciosos por ganho, e nisso usando a            

Minha palavra. Vocês são mercenários [não fazem nada baseado na bondade           

do coração ]. Vocês são ladrões e assaltantes. Vocês são os lobos vestidos de             

ovelhas. 

Derrubem seus livros sagrados usando a Minha palavra. Oh, como          

Satanás usou seu orgulho! Você está caído, caído Eu digo. Você deve cair             

para nunca mais se levantar. Você construiu suas mansões nesta terra. Mas,            
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Eu lhe digo, você afundará com os clãs de Coré, a menos que se arrependa               

de suas ações perversas. 

Eu te chamei, mas você se alimentou enquanto meus filhos estão           

passando fome. Saiba disso ... 

Eu vou descer e alimentá-los Eu mesmo. Você não deve participar           

deste maná de cima do qual devo trazer.  

Eu sou de cima, você é desta Terra. E você fala como alguém             

pertencente a esta Terra. Você tem sido enganado. Você tem se glorificado a             

você mesmo. Você é cego, embora fala que pode ver. 

Oh nação tola! quem tem te enfeitiçado? Eu sou Jesus. Eu ressuscitei            

dos mortos. Sim, Eu sou o Pão da Vida. 

Aí de vocês professores que não tem feito o que Eu tenho lhe pedido.              

Eu vou removê-lo de suas posições. Vou puxar o tapete, rapidamente,           

debaixo de você. Em um dia, farei com que você perca toda a sua riqueza. 

Oh ninhada de víboras! o que você fez com a Minha Palavra? Estas são              

as Minhas Palavras. Elas não pertencem a você. Você tem abusado delas.            

Você as manipulou como um restaurante self-service. Vocês mutiladores da          

carne. Seu fim está próximo.  

Eu ouço os gritos dos Meus filhos. Eles ficam no escuro, embora Eu             

seja a luz deles. Eles são excluídos, perseguidos por Meu nome. Eles estão             

desabrigados enquanto você desfruta de suas próprias luzes; enquanto você          

desfruta de sua própria glória para sua própria vergonha. 

Eu digo a verdade... a escuridão espera por você. Eu vou te puxar             

para baixo. Vou jogá-lo de cabeça na escuridão. Eu levantarei Meus filhos da             

poderosa cova em que você os jogou, tal é a sua arrogância e ignorância da               

Minha palavra. 

Eu os exaltarei na sua presença. Eu os ungirei pessoalmente com óleo            

santo, e você saberá que Eu sou o Senhor que administra a Justiça para os               

pobres. 

Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o Reino dos           

Céus. 

Lamenta e chora, vocês ensinadores. Vocês escritores de muitos livros.          

Você tem sua recompensa agora, aqui na Terra. 

Aí. Aí. Aí. Eu te chamei para sair de tudo isso, mas você não quis nem                

saber. Vocês, rebeldes, pessoas de dura cerviz. O tempo do acerto de contas             

está chegando.  

Eu digo a verdade que o dia acabou. Tem terminado. Você esquece            

que Eu sou o Senhor que examina o coração e a mente.  

Para vocês, meus filhos amados, não prestem atenção àqueles que se           

elevam eles mesmo. Nem seus ministérios, pois são como mercenários.          

Você os verão correndo, correndo de um lado para o outro, pois eles são de               
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Satanás. E enquanto ele corre de um lado para o outro, assim você deve              

conhecer aqueles que são mercenários. Eles não Me conhecem, apesar de           

falarem eloquentemente e vestirem como reis e rainhas. Não, eles não me            

conhecem e nem Eu os conheço. 

Volte para Mim, Meus filhos. Venha para mim. Pois Eu sou humilde e             

gentil de coração. Você encontrará descanso para suas almas. Filhos, Eu sou            

o Pão da Vida. Vinde para Mim, Meus filhos. Não tenha medo. 

Eu estou te chamando para saírem do meio dos lobos. Existem muitos            

lobos. Eles não se importam com você. Somente Eu posso lhe dar Pão do              

Céu, porque Eu sou o Pão da Vida. Eu sou de cima e esses lobos são de                 

baixo.  

Não acredite nas palavras deles, embora eles falem bem e se vistam            

com elegância. 

Saiam de perto deles. Saiam e se separem deles. Eu te amo. Eu nunca              

vou te deixar e nem te abandonar. Na verdade, Eu sou o Pão da Vida e                

todos aqueles que vierem a mim nunca terão fome. Todos os que bebem de              

mim nunca terão sede. 

Eu, Jesus, falo agora urgentemente porque Eu estou voltando muito          

em breve, muito em breve. Eu te amo com um amor eterno. Não se junte a                

esses falsos mestres. Pastores falsos. Seus ministérios são uma farsa. 

Eu sou o Bom Pastor. Eu sou Jesus. Eu me levantei do túmulo. Estou              

vivo e agora estou sentado à direita de meu pai. 

Eu sou Jesus. EU SOU o Pão da Vida. 
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FONTE: https://www.spreaker.com/user/11582882/i-am-your-kinsman-redeemer 

 

Palavra recebida em 5 de janeiro de 2020 
 
Escrituras:  

Rute 2:8 

Isaías 43 

Redentor: entre os hebreus, aquele que tinha o direito de libertar propriedades ou pessoas, antecipando-se às                

comemorações do ano do jubileu. 

 

Eu Sou Seu Parente Redentor 

 

O Senhor me deu esta Palavra nesta tarde ... 

 

O Senhor está dizendo que Eu sou seu parente redentor. Ele, o Senhor             

Jesus Cristo, é o seu Redentor. Ele redimiu você. Ele comprou você por um              

por um preço bem caro.  

Então, aqui está o que o Senhor me escreveu ... 

Você pode ouvir as trombetas tocando Meus filhos? Você pode ver a            

nuvem de testemunhas torcendo por você no Reino de Deus? É hora de             

voltar para casa, Noemi. É hora de chegar ao lugar onde você será             

alimentado por quem é o Pão da Vida.  

Eu vim Meus filhos. Eu vim a todos os que estavam longe, como na              

terra de Moabe. O que está por vir é a cura. E verdadeiro maná do céu. Pois                 

Eu sou Jesus e Eu vim de cima. Eu subi para a mão direita do Meu pai. 

Eu estou chamando você para casa. Àqueles que perderam muito.          

Estou providenciando um caminho de volta para você encontrar descanso          

para suas almas. Embora você tenha vagado para longe, Eu estou atraindo            

você de volta aos Meus braços eternos.  

Embora você tenha sofrido muitas perdas, mesmo como Jó, devo          

restaurar de volta para você os anos que os gafanhotos tenham comido.            

Venha para casa todos vocês, minhas Noemi. Embora suas vidas tenham           

sido em amargura, e solidão, Eu estou trazendo a colheita completa de sua             

justiça. 

Preparem minhas filhas. Preparem meus filhos. Ponha os pés de volta           

na estrada onde Eu te levarei para casa. Deixe todos aqueles outros como             

oferta. Deixem eles em paz, pois meu evangelho é um tiro nos pés da paz. 

Ao sair para vir a mim, farei todos os seus inimigos em paz com você.               

Venha para casa Noemi. Venha para casa. E não detenha a quantidade de             

Rute que você deve trazer para o meu reino. 

Ao sair, entregue toda a sua amargura para Mim. Que aqueles cujo            

Deus não é o Senhor, que voltem para o caminho de onde vieram. Eles              
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viram a sua vida. Eles viram o seu coração. Pois você tem sempre             

pertencido a Mim.  

Veja Noemi, você traz de volta a minha filhas como Rute. Muitos se             

apegaram a você. Sua própria vida testemunhou o Meu amor. Seu Deus            

agora é o Deus deles. 

Traga os feixes de trigo. Traga os feixes de trigo, minha Noemi. Eu             

estou chamando você agora. Eu estou chamando você até a colheita da            

minha Palavra. Você é o meu Maná escondido e secreto, do céu. 

Venha minha filha Rute. Agarre-se a mim. Não me large. Venha,           

venha para o lugar onde você encontrará proteção. Venha ao local onde o             

seu parente redentor espera por você. Vem minha Rute. Apegue-se ao Deus            

que te chamou para sair da terra de Moabe.  

Seu desejo agora é Me servir amorosamente. Eu te chamei para longe            

de todos os seus deuses estrangeiros porque eles não são deuses.  

Sim, apegue-se ao Deus de Israel. Pois Eu sou seu salvador. Eu sou o              

único salvador. Eu sou Seu redentor. Seu parente redentor. Onde estou,           

você estará. O Meu povo será o seu povo. Mesmo você morrendo, você             

viverá para sempre. 

Você viverá porque Eu, o Senhor, Seu redentor vive. Eis que Eu sou             

seu parente redentor. Seja determinado. Seja corajoso. Ande no caminho          

que te levará para casa. 

Volte para casa, meu Noemis. Agarre-se aos meus Rutes. Pois, embora           

você esteja vazio, Eu estou movendo você para a minha colheita. Não há             

outra colheita tão grande quanto esta que está por vir. 

Guardei o melhor banquete para minha noiva. Você está colocando os           

pés, a meu pedido, para a ceia do Cordeiro.  

Meu povo recebe meus pródigos. Proteja-os, cuide-os. Encorajei-os.        

Amá-os. Não seja como mercenários - que são lobos que apenas alimentam            

suas próprias barrigas. Compartilhe sua bondade. Compartilhe sua        

substância com aqueles que estou trazendo para casa. 

Pois digo a verdade, meu favor está sobre eles. Eles não são mais um              

povo que trabalha no Reino da Minha ira. Sim, eles não são mais um povo               

que caminha no Reino da Minha ira. 

Muitos estão voltando para casa, onde Eu serei o parente redentor. Eu            

estou trazendo eles para casa. Embora a tristeza esteje com eles por tanto             

tempo, Eu estou trazendo o óleo da alegria e, em vez de cinzas, trago              

beleza. 

Minha coroa de amor adornará àqueles que estou trazendo de volta ao            

meu campo, meu rebanho, pois Eu sou o Bom Pastor. Eu sou o parente              

redentor. 
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É um grande prazer trazê-los de volta ao caminho estreito. O caminho            

reto até a Mim, até a vida. 

Eu sou a ressureição e a vida. Eu sou Aquele que era, que é, e que                

está por vir.  

Venha meus filhos. Venha minha Noemi. Vem minha Rute. Pois Eu sou            

Seu salvador. Eu sou seu Redentor. Não há outro. Digo-vos que meus filhos             

pródigos, meus filhos e minhas filhas, não vá para qualquer outro campo.            

Fique aqui comigo. Fique com aqueles que Eu escolhi para trazer toda a             

colheita completa.  

Esta colheita será pura, pois minha mão a guardará. Ninguém deve           

interferir no Meu trabalho. Pois Eu, o Senhor, não compartilharei minha           

glória com outro. 

Escute, Eu digo, fique dentro do meu campo, pois aqui você está            

protegido. Eu te alimentarei. Darei a você águas vivas claras para refrescar            

você. Humildade e honra devo conceder a todos aqueles que Me procuram,            

pois Eu tenho te chamado para casa e a salvação é que te espera.  

Pois você entrou em um Reino cujo Deus é o Deus de Abraão, Isaque e               

Jacó. Sim, Eu sou o Santo de Israel e debaixo das minhas asas, você              

encontrará refúgio. Sob minhas asas há abrigo, porque Eu sou o Deus            

Todo-Poderoso. 

Eu digo para continuar se aproximando de mim. Aproxima-se das          

Águas Vivas. Aproxime-se do verdadeiro Pão do Céu. Você sentará em Minha            

presença e jantaremos juntos. Aqui você sentirá meu toque enquanto curo           

as suas amarguras. Enquanto Eu tiro todos os seus jugos de escravidão. 

Pois conheço seus fardos. Mas, venha a mim e Eu terei prazer em             

colocar o meu jugo em você. Pois o meu jugo é leve. Vem Meus filhos, por                

acaso o Meu amor não é incrível para você? Por acaso a Minha aceitação e               

graça sobre você uma coisa bonita? Por acaso não sou Eu o seu querido              

Príncipe da Paz? Seu conselheiro maravilhoso? por acaso não sou Eu o seu             

Pai Eterno? 

Oh! sim, Meus filhos. Eu sou todas essas coisas e muito mais. Eu te              

redimi. Eu comprei você por um preço. Você é meu. Quando você vier a              

Mim, você nunca mais terá sede. Quando eu te alimentar, você não sentiria             

falta de nada bom. Você nunca mais terá fome.  

Meu povo, recebam meus pródigos. Recebam meu Noemis. Recebam         

minha rutes. Abraçam eles em amor. Não repreendas eles, pois agora eles            

repousam em meu favor e graça. Eu os coroei eles com bondade amorosa,             

do mesmo jeito que Eu tenho feito com você.  

Venha meu povo. Vinha Meus filhos e filhas, resgatados do alto.           

Lembre-se, Eu escolhi você, você não Me escolheu. Eu te redimi. Sim, Eu, o              

Senhor, te redimi a um grande custo.  
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Você é um povo santo. Santo sacerdócio, pois Eu, o Senhor teu Deus,             

teu Redentor, o Santo de Israel te chamei de uma terra abandonada. Uma             

terra cujo deus não é um deus. Eu chamei você para o único Deus vivo e                

verdadeiro. 

Eis que bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor.           

Prepare você o caminho. Prepare você o caminho do Senhor. Prepare-se, Eu            

estou trazendo todo o meu povo para casa. 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/my-remnant-my-bride A 

 

visão veio nesta manhã 6 de janeiro de 2020 

Escrituras: 

Isaías 52 

Apocalipse 3:7-13 

Jeremias 1:11 

 

Meu remanescente, Minha noiva 

 

Foi com isso que Ele abriu a visão esta manhã e foi isso que eu vi. Eu                 

vejo de perto, a centímetros de distância, um lado do rosto de Jesus. Eu              

vejo muita tristeza. Lágrimas caindo. Eu também vejo a coroa de espinhos            

embutida em sua cabeça. Enquanto as lágrimas caem, agora ela está se            

misturando com o sangue que cai da cabeça de Jesus. 

Mas o que vejo é tanta tristeza no rosto de Jesus. Então eu vejo do               

outro lado do seu rosto, é como um leão, o leão de Judá. O rosto do leão é                  

resoluto e firme, sério. Ele está alerta e ele está esperando e pronto para              

aparecer. 

Então eu vejo Jesus ajoelhado no jardim do Getsêmani. E bem ao lado             

dele, descansando, deitado no chão, está o leão de Judá. E então ao lado do               

leão de Judá, vejo Jesus em pé como o Bom Pastor. E ele está carregando               

uma vara. 

E eu ouço estas palavras em meu espírito que vêm de Jeremias 1:11             

e essas palavras em particular vêm constantemente. E é isso que o Senhor             

diz: 'Estou observando para ver se minha palavra é cumprida. Esta é a             

estação onde as coisas de Deus está cumprindo. E Deus está assistindo            

agora e vendo cumprindo'.  
Então a visão muda e eu vejo Jesus bem alto no céu. Ele cresceu e se                

tornou muito grande. Era exatamente Jesus mas Ele tinha uma altura           

gigantesca. E então Ele fala e é isso que Ele diz ... 

“diga ao meu povo, meu retorno é iminente. O dia da minha ira sobre              

a nação americana está se aproximando rapidamente. Estou reunindo meu          

próprio povo. Vou afastá-los dos incêndios mais violentos já conhecidos”.  

Jesus continua: "Não estou ansioso para este dia, como a maioria das            

pessoas, pois na verdade elas não têm idéia de quem Eu sou".  

E Ele está falando com a Casa de Deus. Ele está falando com a Casa               

de Deus. Jesus ficou em silêncio por um longo tempo e novamente senti             

uma tristeza muito profunda. Um tristeza tão profunda muito mais além de            

que qualquer coisa que eu possa realmente explicar. Muito difícil de explicar,            

mas é muito, muito profunda. 
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Sua tristeza é tangível. É palpável. Sua angústia é visível, pode ser            

vista apenas olhando para Ele. A angústia do que está por vir está além da               

descrição, mas é uma tristeza muito, mais muito profunda. É uma angústia            

absoluta. Uma angústia absoluta.  

E então, Ele trouxe à minha mente, neste ponto, uma visão que eu             

tive em 2001. Vou compartilhar com você. 

Enquanto andava em jejum naquele momento, orando e voltando ao          

Senhor depois de muito, muito tempo Dele, 10 anos. E re-confirmei minha            

vida a Jesus de uma maneira muito, muito séria. Mas o que eu vi, era como                

um bebê chorando. Lágrimas, apenas as lágrimas caíram e eu estava           

clamando por misericórdia, misericórdia, porque o que eu vi, Deus me           

mostra pela primeira vez, que a corrupção na igreja é tão profunda, as             

pessoas simplesmente não querem acreditar. Eles não querem acreditar nas          

profundezas do engano causado pelo ensino dos homens. 

E o Senhor me mostrou uma multidão, uma multidão de pessoas           

correndo, correndo, correndo e elas estavam pulando do penhasco como          

Lemmings (espécie de rato). E então eu disse ao Senhor o que vi e              

perguntei o que você está me mostrando, Senhor. E Ele diz: 'estas são as              

pessoas que são enganadas. Estas são as pessoas que são enganadas e            

estão indo para o inferno. 

E absolutamente, isso me quebrou. Me quebrou completamente. E eu          

chorava como uma criança e clamava ao Senhor: 'tenha piedade. Por favor,            

tenha piedade. E Deus me mostra em meu coração essa verdade.  

Isso absolutamente me machucou. E é disso que o Senhor me           

lembrou, então eu compartilho isso com você agora. 

Jesus estava bem calado nessa visão. Por um bom tempo, mas então            

ouvi essas palavras de Jesus e Ele disse: 'Tantos perdidos. Tantos perdidos,            

Jacky. Eles não acreditavam em quem Eu sou. Eles não acreditaram na            

minha palavra. Tantos perdidos. Tantos perdidos. 

E enquanto olhava para Jesus e Ele era realmente majestoso. Ele           

ascendeu aos céus. Foi isso que eu vi.  

De volta a essa visão que estava tendo, Eu vi pela primeira vez a              

aflição profunda, a tristeza profunda, que Ele passava todos os dias. Esses            

sentimentos Ele passa ainda hoje, todos os dias. Seu coração está partido. E             

isso tem sido desde o início dos tempos. 

Deus é tão longânimo. Ele está familiarizado com o sofrimento, escrito           

em Isaías 53. Essa é outro lado de Jesus que a maioria das pessoas não               

conhece sobre ele. Ele sofre muito. Ele sofre tanto. 

Mais uma vez o Senhor continua a falar. Ele diz para dizer ao meu              

povo se eles escutassem ou não, para dizer-lhes que Eu estou sofrendo            

muito com eles. Fala para Eles que eles ouviram mentiras. Que eles            
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escutaram de bocas que falam corrupção. Palavras cuspidas contra quem Eu           

Sou. O Senhor está dizendo que você ouviu palavras torcidas como barris            

vazios e sem vida. 

 

Jesus continua … 

 

… muitos de Meu povo falam uma infinidade de palavras vazias, sem            

qualquer significado ou entendimento. 

Jacky ... E, no meu espírito, senti que meu povo está morrendo por             

falta de conhecimento, conhecimento de Deus. Instruções de Deus. 

 

O Senhor continua … 

 

Tudo está desolado. Tudo é desolação. Todos abandonaram o caminho          

da santidade. Eles são todos gananciosos por ganho. A preocupação com           

este mundo e suas riquezas fez uma miséria espiritual como um câncer que             

não tem cura. 

 

E então o Senhor continua ... 

... 

Quando essas pessoas Me chamarem angustiadas, Eu não as ouvirei.          

Porque Eu até mesmo conversar eles, eles ainda continuariam endurecendo          

seus corações contra Mim. Embora Eu tenha dado muito, o que eles            

receberam, será tirado deles. 

Então Eu vi uma mudança incrível em Jesus. Isso foi tão incrível. E             

então eu vi uma força profunda. Uma respiração profunda de fogo furioso            

através de Jesus. Foi como uma explosão de todo o corpo, da cabeça aos              

pés, como se fosse aquele fogo da sarça perante de moisés só que muitas              

vezes maior. 

Foi como uma explosão de fogo e o que me veio à mente foi 'Eu sou                

um fogo consumidor'. E foi o que eu vi.  

Foi uma transformação incrível. Ele passou de uma tristeza profunda          

para este fogo incrível. Assim como a sarça ardente, mas de maior            

magnitude, vi fogo saindo de Jesus em todas as direções, de seus pés, suas              

mãos, em todas as partes de seu ser. E estava indo em todas as direções. E                

então Ele sorriu o sorriso mais bonito e as luzes se acenderam junto com o               

fogo, era quase como uma queima de fogos de artifício - uma grande             

celebração com fogos de artifício. Eu realmente não posso comparar, mas           

esta é a única maneira de explicar. Foi uma explosão de fogo e luz no céu. E                 

estas são as palavras que Ele disse com tanto poder ... 
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Isto é o que Jesus disse ...  

 

Mas Meu remanescente. Meus remanescentes (e eu senti um prazer          

tão profundo, um prazer quando Ele falou essas palavras e repetia ), Minha            

noiva. Minha amada.  

Então eu quero que você visualize esse Jesus ... era como fogo e luz              

em todos os lugares ao seu redor e então Ele falou com tanto poder dizendo               

'meus remanescentes. meus remanescentes. E depois Ele falou, 'minhas         

noivas. Minha amada'.  

Tanta paixão. Tanta posse. Com tanto ciúme. Guardando aqueles que          

Lhe pertenciam.  

 

E esta é a mensagem que Ele teve para a noiva ... 

 

Diga à Minha noiva que estou chegando bem em breve. Diga a eles,              

estou segurando cada um deles. Diga-lhes para continuar esperando por          

Mim. Continue a jejuar e a orar, enquanto Eu os guio ...  

E Ele estava dizendo que está guiando cada filho de maneira diferente,            

nessas áreas de jejum e oração.  

Então, Ele diz ... 

Diga a eles que Eu sou o Bom Pastor e estou protegendo cada um de               

vocês. E então, em meu espírito, ouço essas palavras, realmente são muito            

poucos, Jackie. Verdadeiramente, são poucos os que encontram a porta da           

vida. Muitos não acreditariam nisso. Eles não conseguem acreditar. Muitos          

estão perdidos pela incredulidade.  

Mas diga à minha noiva que você é minha, embora você seja pequena,             

você é minha. E ninguém (Ele colocou tanta ênfase aqui para o restante da              

noiva) ninguém arrebatará você de minha mão. Ninguém. 

E, naquele momento, Jesus estava começando a subir cada vez mais           

alto nos céus e, embora estivesse falando sério, eu ainda podia ver aquele             

sorriso de prazer em seu rosto.  

E Ele falou essas palavras para mim ... 

Continue falando Minha filha, quer que eles escutem ou não.  

Eu falo a verdade e muitos não conseguem suportar, com exceção, Jackie,            

dos Meus remanescentes. Meus remanescentes. Esta é minha noiva. Diga a           

eles que Eu estou chegando em breve. Diga a eles que Eu sou sua grande               

recompensa.  

Então a visão muda novamente ... 

E eu me vejo sentado com Jesus no jardim de Getsemane, como filho             

do homem, como um bom pastor. Ao lado há um leão de Judá. E então eu                

ouço essas palavras ... 
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Jacky, Jacky vigia. Orem comigo enquanto intercedo pelo Meu         

remanescente. 

Tanta ênfase nisso. Eu vi Jesus no jardim e agora Ele estava com o              

rosto falando e orando silenciosamente como Ana. Vi Seus lábios se           

movendo, mas não pude ouvir o que Ele estava dizendo nessas orações. E             

Ele estava muito quieto. No entanto, no meu espírito, eu sabia que Ele não              

estava falando inglês.  

Que Ele estava falando em sua própria língua. Eu estava sentado de            

costas para este tronco de uma árvore enorme, neste jardim. Também o            

leão de Judá está calado ao meu lado. E o Bom Pastor, Jesus, Filho do               

Homem, também está perto, próximo ao Leão e a Mim.  

E o Bom Pastor está segurando uma vara e está chamando           

silenciosamente Suas ovelhas. Ele está chamando silenciosamente Sua        

noiva, Seu remanescente, mas também está chamando, mesmo por baixo          

de tudo isso, Ele está chamando, chamando, chamando, todos para que se            

afastem do homem, para que voltem para Ele e confiam Nele e somente             

Nele. E foi aí que a visão terminou. 

 

E eu fiquei totalmente encantada com isso para ser bem sincera. Eu            

tive que ler algumas vezes para realmente entender.  

Mas eu disse que você sabe que vou ler da vida dele porque você sabe               

que a maioria das pessoas não quer olhar para esse lado de Jesus. Eles              

querem tomar Jesus como uma pílula de alegria.  

Parte dos frutos do espírito é longânima [sofrimento longo]. E Deus           

tem trazido isso à tona bem recentemente. Você pode ver isso através de             

Jó. Você pode ver através das palavras que você conhece no Novo            

Testamento. Você pode vê-lo através dos profetas. Você pode vê-lo em todo            

o Reino do Antigo e do Novo Testamento, do sofrimento dos servos do             

Senhor Deus Todo-Poderoso. 

E aquele que mais sofre é o próprio Senhor. O próprio Senhor, porque             

somos todos filhos Dele. Nós somos as ovelhas do seu pasto. Ele estava             

apenas compartilhando seu coração esta manhã. Ele está compartilhando         

quem Ele é e muitos não querem acreditar. Eles realmente não querem            

acreditar. Eles realmente, realmente não.  

Mas deixe-me ler de Isaías 53. Uma abertura tão maravilhosa… 

 

“Quem deu crédito à nossa pregação…” é isso que Jesus estava           

dizendo que muitos não querem acreditar. Eles não querem acreditar na           

verdade de quem é realmente Deus. Eles só querem ver um lado Dele. Eles              

não querem ver todos os lados. Eles só querem ver um lado do rosto Dele               

onde mostra facetas de diamantes. Eles não querem ver todos os lados            

5 
38



[Jesus sofre muito]. Você precisa de uma imagem completa de quem é            

realmente Jesus. E o que as pessoas evitam é o sofrimento, o sofrimento.  

Mas para aqueles que passaram por muito sofrimento, eles podem          

realmente se aproximar mais do coração de Jesus.  

Então deixe-me ler isso… 

 

“Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou no braço            

do SENHOR? 

Porque foi subindo como reformado, e como raiz de uma terra seca;            

não tinha beleza nem aparência e, olhando para ele, não havia boa            

aparência nele, para que desejava. 

Era desprezada, e mais rejeitada entre homens, homens de dor e           

experimentados em trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o            

rosto, era desprezado e não fazia caso dele. 

Verdadeiramente ele levou sobre si como nossas enfermidades, e         

como nossas dores levaram sobre si; e nós ou reputação por aflito, ferido de              

Deus e oprimido. 

Mas ele foi ferido pela causa das nossas transgressões e moído pela            

causa das nossas iniqüidades; ou castigo que nos leva a paz estava sobre             

ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se         

desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre a iniqüidade de             

todos nós. 

Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro foi              

levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores,           

assim ele não abriu a sua boca. 

Da operação e juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida?              

Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo            

foi atingido. 

Puseram sua sepultura com ímpios, e um rico na sua morte; ainda que             

nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 

Todavia, ao Senhor agradecer moê-lo, fazendo-o enfermar; quando        

sua alma se puser por expiação de pecado, exibir sua posteridade, prolongar            

seus dias; e o bom prazer do Senhor prosperar na sua mão. 

Ele exibiu o fruto do trabalho da sua alma e ficou satisfeito; com o seu               

conhecimento o meu servo, o justo, justifique muitos; porque as iniqüidades           

deles levará sobre si. 

Por isso, você deve fazer parte de muitos, e com os poderosos            

reparte-o ou despejo; porquanto derramou sua alma na morte e foi contado            

com transgressores; mas ele levou sobre si e o pecado de muitos, e             

intercedeu pelos transgressores ”. 
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Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Pelo que o Senhor fez por nós na             

cruz. 

Não há palavras Senhor. Seu amor é imenso, que nem podemos           

começar a aceitar. 

Mas agradecemos a Deus pelo que você fez por nós. Que você            

carregou o pecado de muitos. Você retirou sua vida até a morte para nos dar               

vida. Você sofreu. Você fez sua vida, e seu corpo uma oferta para os nossos               

pecados.  

No entanto, você recebeu uma sepultura com os iníquos. Não havia           

engano em Sua boca. Você foi humilhado. Você foi levado embora. Você            

teve aflito e ainda não abriu a boca. Você foi levado como um cordeiro ao               

matadouro. E mesmo assim ficou em silêncio em Suas ações. Você não abriu             

a boca. 

Pai nos perdoe. Perdoe-nos. Que voltemos para o nosso próprio          

caminho. Éramos como ovelhas perdidas, e mesmo assim você foi esmagado           

por nossas iniqüidades. E por suas feridas, somos curados. 

Pai, obrigado por enviar Seu filho Jesus. Ele tomou a nossa dor e             

bolhas de sofrimento, embora tenha sido desprezado por termos escondido          

do rosto Dele. E tratamos Dele com baixa estima.  

Senhor, você sabe tudo sobre rejeição. Você sabe tudo sobre ser           

desprezado. Você sabe tudo sobre o sofrimento.  

Oro hoje pelo seu povo, ao ouvirem esta mensagem: você tocará os            

corações e eles não resistiram ao Espírito Santo. Eles não resistiram ao            

Espírito Santo. Que eles vá a lhe procurar. Que eles vá a procurar o seu               

rosto. Que eles te busquem com todo o coração. Pois você diz: primeiro             

busque o Reino de Deus na minha justiça. 

Que possamos buscá-Lo, Senhor, todos os dias. Que possamos entrar          

em um relacionamento mais próximo com você neste dia. Que muitos           

voltem ao seu primeiro amor. Que muitos voltem a esse primeiro amor por             

você. 

Agradecemos ao Pai por esta visão. Nós apenas agradecemos a você           

Senhor por estas palavras. E que seu povo seja abençoado. E que seu povo              

o busque neste dia, pois o tempo está se aproximando e sua volta está              

iminente.  

Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado em todas            

as coisas. Todas as coisas. 

Agradecemos por seu grande amor, seu grande amor por nós. Você           

continua nos amando. Você continua sofrendo muito conosco, para que          

ninguém pereça, mesmo sabendo que muitos serão perdidos. Muitos vão          

rejeitar. Muitos O rejeitarão. Rejeitaram suas palavras. 
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Mas nós te agradecemos pelos remanescente, Senhor. Ore pelo seu          

remanescente espalhado por todos os países.  

Ore por suas noivas. Obrigado Senhor, por ser você quem nos trará            

para casa e ninguém poderá arrebatar-nos de suas mãos. Obrigado por esta            

palavra. Louvado seja o Seu nome. 

Por isso, obrigado pai. Nós te agradecemos Jesus. Nós agradecemos          

Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo mover-se entre o           

Seu povo.  

Oro isso no poderoso, poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/the-spirit-brings-life 

 

Palavra recebida hoje em 24 de janeiro de 2020 

 

Escrituras: 

Romanos 8: 1-17 

Salmo 23 

Salmo 139: 1-10 

2 Coríntios 1: 3 -11 

 

O Espírito Traz Vida 

 

Isto é o que o Senhor diz a você hoje ... Alegrai-vos Minhas Noivas              

amadas, pois Eu sou fiel e verdadeiro. Alegrai-vos sempre. Pois Eu sou sua             

força e a sua recompensa que está sempre perante você. 

EU SOU QUE EU SOU. EU SOU o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu               

sou sua grande recompensa. O tempo está bem perto de Meu retorno. E sou              

fiel e verdadeiro aos que são Meus. Eu sei aqueles que são Meus. Meu selo               

tem sido colocado em sua testa.  

Para aqueles que são puros, Eu me mostro puro. Para aqueles que são             

justos, Eu me mostro justo. Para aqueles que não obedecem e são            

desobedientes à Minha palavra e ao Meu evangelho, Eu sou severo em Meus             

julgamentos. 

Por Minha sabedoria somente, está a fundação de Meu reino. Eu sou            

um Deus santo. Eu sou um fogo consumidor. Um incêndio, mas           

simplesmente não se apaga. Meu Santo Fogo queimará tudo o que é da             

carne, tudo o que é da terra, até as cinzas. 

Nenhum tipo de trabalho da carne e suas obras entrarão no Reino de             

Deus. Somente o justo viverá, por fé somente. Na carne não se aproveita             

nada. Toda a carne será destruída. 

Há muitos que se chamam cristãos, que vivem pela carne somente.           

Estes são aqueles que confiam no homem. Eles tem torcido, tem confiado            

nas palavras de homens que falam sobre Mim. Até mesmo agora, eles olham             

para o braço da carne para lhes dar qualquer tipo de libertação. 

Por acaso o Meu braço é curto? Oh! vocês de pouca fé! Eu falo, pedi e                

será dado a você. Procure e acharás. Bata e a porta abrirá para você. Se               

você me procurar com todo o seu coração, você Me encontrará. Por que             

você desiste tão facilmente? e depois se vira para o homem. O que é o               

homem mortal para que te lembres dele? 
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Você declara fortemente que acredita em Deus. Bom, até os demônios           

acreditam e eles tremem. Por que você lê muitos livros a Meu respeito? Por              

que você não se volta para Mim, Jesus, pois Eu estou vivo? 

Apesar de você falar muitas palavras religiosas, você anda na          

descrença. Você anda na carne. Você anda nas tradições dos homens. Eu            

declaro neste dia que hoje você fala bem de Mim, mas os seus corações              

estão desesperadamente fraco. Sempre se alegrando nos trabalhos da         

carne. 

 

O Senhor continua dizendo … 

 

Eu sou de cima. Meu reino é de cima. Eu te disse a verdade, seu pai é                 

o pai de todas as mentiras. Ele é de baixo. 

Há aqueles que torcem Minha palavra e as coloca nas planilhas de            

perdas-e-ganhos. Dê ouvidos a Minha voz. Eu não estou à venda. Minha            

palavra não está à venda. 

Oh! nação adúltera, você tem Me vendido como fez Simão, o feiticeiro.            

Eu não estou à venda. Eu comprei você por um preço com o Meu sangue. Eu                

Me entreguei livremente. Então, dê livremente aos outros. Minha palavra          

não tem custo; exceto, para aqueles que andam na carne.  

Para a Minha amada noiva, Eu digo, tenha fé nos meus pequeninos. A             

alegria do Senhor é a sua força.  

Eu te digo neste dia... regozije-se. Alegrai-vos em Minhas forças          

apesar de estarem fraco. Alegrai-vos com canções de louvores quando          

estiver abatido em espírito. 

Eu estou retornando, Meu amado, para te refrescar. E com esse           

refrescamento que Lhe darei, refresquem os outros. Estou voltando para          

confortá-lo.  

E com o Meu conforto, você confortará seus irmãos e irmãs.  

Eu, o Senhor, não demonstro parcialidade. Eu não mostro favoritismo.          

Pois Eu amo cada um dos Meus filhos, individualmente. 

Cada um é precioso, único e adornado com Minha coroa de graça. 

Eu tenho coroado cada um de vocês com presentes do mesmo Espírito            

Santo.  

Aqueles que andam na carne, tem os frutos do ciúme, inveja,           

amargura, ambição egoísta, discórdia, dissensões, mas vocês são filhos da          

luz. Vocês não são filhos de destruição.  

Eu tenho dado dons diferentes para cada um de vocês, de acordo com             

o Meu desejo Eu te dei. Existe um senhor. Um batismo. Um Espírito Santo.              

Eu tenho, em abundância, muitos presentes para lhe dar. Não se deixe ser             

tentado para trabalhar com a armadura da carne. Eu tenho alertado que            
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aqueles que andam dessa maneira, eles não pertencem a Cristo Jesus,           

apesar deles falarem bem de Mim. 

Por acaso não falei que você os conhecerá pelos seus frutos.  

Então, alegrem-se Meus filhos, regozijem-se. Embora você seja fraco,         

você é forte. Embora você seja perseguido e passe por muitos problemas,            

Eu estou com você.  

Eu crio caminho onde não há caminho. Eu faço caminho pelo deserto.            

Eu separo muitos mares. Abro muitas portas. Nisso então, Meus filhos, vão            

para a Minha terra prometida. 

Aqui, você deve habitar no Meu descanso. Aqui, você deitará no meu            

sábado, ao lado de águas calmas. 

Eu vim para lhe trazer vida e paz. No entanto, minha espada da             

verdade, Minha palavra, dividirá a verdade do erro. Sendo assim,          

conhecerás aqueles que Me pertencem. 

Tenha bom ânimo, meus pequeninos. Eu estou te levando através do           

Meu Espírito somente. Eu estou te levando a um lugar onde você florescerá             

na liberdade de Cristo Jesus.  

Pois Eu sou aquele cujo braço não é curto. Eu sou Aquele no qual nada               

é impossível. Eu sou aquele que é fiel e verdadeiro. 

Antes de Abraão existir, EU SOU. EU SOU QUE EU SOU. Eu sou Jesus. 

Eu estou voltando muito em breve Minha noiva, Minha igreja. Eu sou o             

seu marido. Eu sou o seu noivo. Tudo está definido. 

Tudo está preparado. Fiquem firmes Meus filhos, somente pela força          

do Meu braço, Eu os trarei para os meus braços eternos. 

Eu sou seu Príncipe da Paz. Eu sou o seu Pai eterno, seu Conselheiro. 

Eu sou Aquele que foi, e é, e está por vir.  

Fique firmes. Continue a habitar em Mim, pois sem Mim você não pode             

fazer nada. 

Eu sou Jesus. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/christ-who-is-our-life-word-and-vision 

 

Palavra recebida em 18 de janeiro de 2020 

Visão recebida em 2017 

 

Escrituras:  

Mateus 10 (Especificamente 10:39) 

 

 

Cristo Que é a Nossa Vida - Palavra e Visão 

 

E é isso que o Senhor escreveu através de mim ... 

 

Ele abriu com estas palavras ... 

 

Eu sou o Senhor. Esse é meu nome. E a Minha glória, Eu não darei a                

outro. Nem Meu elogio a imagens esculpidas. Sim, Eu sou o senhor e não há               

nenhum outro. Quem é poderoso para salvar? Por acaso não sou o primeiro             

e o último? Por acaso não sou o Alfa e o Ômega? O começo e o fim? Eu não                   

sou o Pão da Vida? Não sou Ele que guia os cegos? E aquele que tem o                 

poder de circuncidar seus corações do alto? Por acaso não o ressurreição e a              

vida? Não sou Ele que tenha coberto você com vida? com Meu sangue? com              

Minha graça? com Meu amor? 

Sim, mesmo nisso, declaro que muitos não acreditam. Você se          

esconde como Rei Saul. Você se esconde como Judas. Mas eu lhe digo, Eu              

venho assistindo. Meus sete olhos percorrem esse minúsculo planeta         

chamado Terra. Você são como gafanhotos aos Meus olhos. Eu escuto cada            

a palavra; todos os pensamentos sombrios. A hora da exposição está aqui,            

oh Meu povo. 

Você fala, “vou achar uma vida! Eu quero me encontrar!”. No entanto,            

você anda tanto somente para ver que está andando em seus pecados. Você             

carrega em seu corpo a morte, e não a vida.  

Muitos de vocês dizem: “Deus nunca me mandará para o inferno”. Eu            

falo que muitos não acreditam nesse lugar, nem acredita em Mim, e nem Me              

dão reverência. 

Eu digo que sou Eu que tenhos as chaves da vida, da morte e de               

Hades.  

Você estuda as escrituras pensando que, lendo-as e observando-as,         

você merece a vida eterna. Eu te digo a verdade que sua descrença em              

quem Eu sou, sua rejeição de Meu nome, sua rejeição de levar uma vida              
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santa, significa que você ainda permanece em seus pecados e você morrerá            

em seus pecados. 

Ache uma vida! De que vida você está falando? Tudo o que está sobre              

você agora, a menos que você se arrependa, é a morte. Poeira e cinzas - do                

pó você veio, e para pó, você voltará. 

Oh nação pecadora! Vocês estão carregados de pecados. Vocês são          

uma ninhada que praticam o mal. Você não percebe a sua cegueira, sua             

miséria e seus trapos imundos que estão sempre diante de Mim. 

Hipócritas! Suas ninhadas de víboras! Suas vidas, suas obras,         

empurram você para o caminho largo da destruição.Eu te digo a verdade            

que os colhedores de impostos e as prostitutas estão entrando no Reino de             

Deus, adiante de você. Você confia em seu próprio entendimento. Você           

inventa, publicamente, mais maneiras para fazer os homens seguirem os          

seus exemplos, sua vida de morte. 

Oh! casa rebelde! Vocês, pessoas teimosas e de dura-cerviz! Quem te           

enfeitiçou? Você carrega adiante de você seus próprios provérbios para          

atraírem muitos para suas próprias maneiras, e seus próprios pensamentos. 

Eu te digo a verdade que você está na morte e você leva muitos à                

morte e à destruição eterna. 

Minha glória é revelada agora mesmo. Todo presente bom e perfeito           

vem de cima. Você se deleita com suas palavras inteligentes. Você tem suas             

próprias palavras em alta estima. Sim, Eu te digo que não há nenhum             

espaço em seu coração para Deus. 

Apesar de você falar de Deus, enquanto ao mesmo tempo destrói os            

Meus filhos verdadeiros, tudo isso você faz, e leva outros a fazerem isso             

também, Eu tenho garantido um lugar para você no inferno, por toda a             

eternidade. 

Nesse lugar, inferno, não há luz. Não há nada para saciar sua sede.             

Não haverá sol, nem lua, nem estrelas; será uma separação absoluta e            

eterna de Mim. Escuridão absoluta e condenação para sempre. Uma prisão           

onde a vida é extinta. Esta é a Segunda Morte. 

Fogo. Calor. Calor permanente, para sempre. 

Arrependa-se, pois o tempo está próximo. O tempo está se esgotando.           

A porta da Graça, da Esperança, está chegando à sua conclusão final.  

Avise, avise, meus profetas! Meu povo, Meus mensageiros! Toque a          

trombeta em Sião! Minha glória nunca foi revelada em toda Sua medida até             

agora. Minha ira, também, foi retida em graça e misericórdia, mas o cálice             

da Minha fúria acabou. Agora, está começando a transbordar. Mesmo assim,           

até mesmo agora, nesta última hora, Minha ira corre ao lado de Minha             

graça. Mas a porta da graça está se fechando. 
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Para o Meu povo, santo amado e redimido pela Minha mão, Meu            

Espírito Santo te transbordará. 

Sim, Meu cálice da unção será para aqueles que são a minha mãe, o              

meu irmão, a minha irmã, pois vocês são filhos da vida, vida eterna. 

Vocês são filhos que passaram da morte para a vida. Você passou da             

destruição para os pastos verdes, com águas mansas de graça e muita            

abundância. 

Você pertence a Mim - aqueles que fazem a vontade de Meu pai. Você              

pertence a Mim - aqueles que pegam a cruz e me seguem. Você é Meu -                

aqueles que perdem suas vidas por minha causa, pois isso, é vida. Vida em              

Mim. Vida em Mim, Jesus, para a vida eterna. 

Sem Mim, você não tem fôlego. Você não tem vida. Minhas palavras            

vêm do Meu pai. Eu faço essas palavras conhecida por você através do             

Espírito Santo. Este é o Meu presente para você do Pai. Este presente do              

Meu Espírito Santo é exatamente isso - um presente. E assim é a fé. Todos               

os nossos presentes são dados em amor. Concedido sobre àqueles que           

realmente se arrependeram. Dado àqueles que abandonam tudo por mim e           

pelo Meu evangelho. 

Meu convite é tudo, assim como você lê em Minhas escrituras, até o             

jovem rico. Meu convite é para todos aqueles que acreditam no Meu nome e              

obedecem ao Meu evangelho, Meus Mandamentos de Amor. 

Eu vejo muitos corações, cujos corações estão longe de mim. Eu digo            

a verdade que Deus não pode ser zombado. Eu testo minuciosamente todos            

os motivos - aqueles que não estão preparados para o Meu Fogo Sagrado,             

cairão junto com os Caídos [anjos caídos] - esses, cujos os corações, você             

confia com os prazeres vulgares deste mundo.  

Ache uma nova vida! O coração é verdadeiramente enganoso acima de           

tudo. 

Eu, Jesus, sou de cima. Meu Reino não é desta terra. Meu ensino, Meu              

Espírito Santo vem de cima. Meu pai só tem o céu em mente. 

Oh! nações enganadas! Oh, como Meu coração dói porque você          

escolhe acreditar nas coisas deste mundo. Como pode Minha santidade se           

apegar aos desejos terrestres mais profanos? 

O fogo está chegando. O fogo está chegando. O fogo sagrado está            

chegando. O fogo sagrado está chegando. A santidade está descendo. A luz            

está chegando para separar as trevas. O fogo refinador está aqui. Ele vai             

abranger todas as partes desta terra. 

Meus pés tem tocado nesta terra. Fogo de raio. Fogo de vulcões. Fogo             

dentro dos tornados (redemoinhos) estão chegando.  
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Prepare você o caminho do Senhor. Prepare você o caminho do           

Senhor. Prepare você todos os habitantes para encontrar com Seu criador -            

Seu Deus.  

Pois Eu sou ele, e não há outro. Não há nenhum Deus ao meu lado.               

Não, nem um. Eu sou o Primeiro e o Último. Eu sou a testemunha fiel. Eu                

sou o primeiro gerado dos mortos. Eu sou o príncipe dos reis desta terra. Eu               

sou aquele que lavou seus pecados em meu próprio sangue. 

Eis que estou vindo sobre as nuvens e declaro que todos os olhos me              

verão. Toda a terra chorará ao ver a minha glória.  

Pois Eu sou aquele que sou completo em glória. Minha glória é santa e              

pura. Eu sou o Primeiro e o Último. Não há ninguém como eu. Nem sequer               

um. 

Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sem estar em Cristo Jesus, você não            

tem vida. Eu sou aquele que vive, e que estava morto, e eis que estou vivo.                

Vivo para sempre. 

Eu sou Ele que possui as chaves do inferno e da morte.  

Arrepende-se, Eu te digo hoje. Não se engane com os Caídos. Minha            

ira está aqui. O tempo está muito, muito curto. O fim está logo na esquina. 

Arrependa-se! Pois o Reino de Deus está aqui. Arrependa-se e dê           

frutos de arrependimento, porque Eu sou Ele e não há outros deuses. 

Não há outro salvador. Não, não um sequer. 

Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se. 

EU SOU QUE EU SOU.  

Perante Mim, não há outros deuses.  

Antes que Abraão existisse, EU SOU.  

Santo. Santo. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. 

 

 

 

 

 

2017-Vision… 

Paredes de fogo estão protegendo aqueles que são de Jesus. Este fogo            

lhe consumirá se você não estiver com Jesus. 

A hora tem chegado. Há muitas atividades no céu.  

Jesus está nos escondendo das trevas. 

Deus estava impedindo o mal. 

Este é o momento de se entregar tudo a Jesus. 

O ABBA criou um anel de fogo na boca. E Ele soprou para a terra para                

proteger aqueles que pertencem a Ele. 

4 
48



O Senhor pôs os pés no chão como Sodoma antes do julgamento. Ele             

tem colocado os pés na terra hoje. 

7 paredes de fogo ficam cada vez maiores para proteger os eleitos. 

7 anéis e paredes de fogo entraram na terra. 

As trevas estão chegando de cima e de baixo.  

 

Diga a eles para se arrependerem. 

Armazéns no céu estão agora abertos para os julgamentos. Raios          

estão prontos para julgamento. Tornados maciços e raios estão prontos. 

 

Diga a eles para se arrependerem. Diga a eles para se arrependerem. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/soon-i-will-be-seeking-my-people-out-cryptic1/ 

 

 

 

Escritura: 

Lucas 12:49-50 

 

Em Breve Estarei Procurando Meu Povo 

 

20 de Janeiro de 2020, 12:55 

CRYPTIC1 

 

Filha, o tempo está chegando ao fim. A Terra, como você a conhece,             

está passando por uma mudança drástica e as estações, como você a            

conhece, mudarão de quente para frio, as temperaturas variarão         

dramaticamente. O mundo nunca viu esse tipo de turbulência - até os            

ventos se elevam com incrível poder e força e até arrancam casas e edifícios              

de suas fundações. Se Meu povo tivesse orado e se aproximado de Mim,             

muitas dessas devastações e catástrofes não aconteceriam - mas o          

julgamento é rápido e seguro. 

Em breve estarei buscando Meu povo, entrarei em sua morada e serei            

sua luz, serei sua fonte de força, capacitarei-os de cima com o poder do Meu               

Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Santo. Ele inflamará seus corações com           

um desejo ardente de alcançar os perdidos, pois o tempo é curto e os              

portões do inferno estão se expandindo para receber aqueles que NÃO Me            

conhecem.  

Mas NÃO tenha medo pois sua hora chegou. Eu levantarei um exército            

de soldados que esforçaram para trazer os perdidos e abandonados, os           

cansados, os desesperados, e os não salvos. Eu farei um grande trabalho em             

você, Minhas ovelhas. Você recuperará o que foi perdido. Eu estarei do seu             

lado enquanto trabalhamos na colheita salvando almas e trazendo-as para o           

Meu reino celestial. 
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Meus filhos, vocês tem que Me procurar ainda mais durante esse           

tempo. O tempo esta acelerado, até seu conhecimento, sua compreensão          

dos caminhos de Meu Pai e Meu foram aprofundamos.  

Vocês não são mais bebês, mas soldados no Exército do Senhor. A            

batalha pelas almas começou e você terá que esforçar muito para trazê-los            

para Mim. Só Eu salvo. Eu sou o Salvador do mundo. Eu estou na porta do                

seu coração e bato. Não pense que Eu estou ou sempre estarei com você, a               

menos que você Me permita entrar em seus corações. Lá eu posso realizar o              

máximo que for a Minha vontade e a do Pai, que serão feitas aqui na Terra                

como no céu. 

Deixe de lado suas diferenças mesquinhas e ame uns aos outro.           

Perdoe e não guarde nada em seu coração, porque é esse muro que impede              

você de Me ouvir e permaneça em Mim. Somente em Mim existe o             

verdadeiro poder eterno. Somente em Mim existe a luz que dissipa as trevas             

e a verdade que se divide em pedaços. 

Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou o começo e o fim e Minha                 

hora chegou. Oh, como eu gostaria que esse batismo acontecesse! 

Preparem-se Meus filhos, pois a hora de sua batalha está próxima! Eu            

estarei sempre com você. Permaneça em Minha Palavra, pois somente eu           

posso salvar. 

Seu amado Yeshua Hamashiach cavalgando sobre as nuvens de         

glória em glória! 

Eu venho logo Meus filhos! 

Esteja pronto para Me receber quando eu voltar! 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/suring-he-shall-deliver-you-from-the-owow 

 

Palavra dada hoje em 20 de janeiro de 2020 

 

Escrituras: 

 

Salmo 91 

Isaías 61 

Isaías 6 

1 Coríntios 2 

Mateus 13 

 

EU VOU LIBERTAR VOCÊ DA ARMADILHA DO CAÇADOR 

 

Isto é o que o Senhor escreveu através de mim ... 

 

Eles têm olhos para ver, mas são todos cegos. Eles têm ouvidos para             

ouvir, mas ficaram entupidos pois seus ouvidos estão cheios de cera grossa. 

Seus corações falam, cantam proclamam Meu nome, mas eles estão          

longe de Mim. Embora Eu seja santo, alto e elevado, mesmo acima do Meu              

trono, aqueles olhos são fechados [e não conseguem Me ver]. Eles se            

recusam a ser convertidos e curados. 

Meus filhos, Eu sei das angústias que você está passando. Conheço as            

artimanhas do diabo, pois ele é um campeão de grandes palavras; usando            

charme, mas com uma língua de víbora. 

Certamente, Eu, o Senhor, libertarei você da armadilha do caçador.          

Porque você Me ama, Eu te escondi sob a sombra das Minhas asas. Você              

mora no Meu tabernáculo secreto. Meus braços justos e fortes estão te            

protegendo do mal. 

Essas pessoas que te criam armadilha com palavras enganosas e          

plausíveis, são aquelas pessoas que ouvem Meu evangelho, mas não          

entendem. Eles vêem o Reino de Deus mas não percebem os Meus            

caminhos. Esses discípulos são os mencionados sobre o trigo e o joio. Estes             

são o joio cuja semente Satanás semeou - ao lado dos trigos que são as               

sementes da justiça.  

A ira de Deus tem sido revelada do céu contra esses incrédulos            

homens. Essas pessoas enganam as pessoas que seguram a verdade na           

injustiça [os que estão fora da justiça acreditam neles]. 

Seus corações tolos tem ficado mais escuros e nunca compreendem o           

verdadeiro significado das Minhas parábolas porque não lhes foram dados          
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entendimento. Mas, Meus filhos, Eu tenho esclarecido para vocês Minhas          

parábolas. 

E muitos, ao seu redor, saem para espioná-lo porque você tem           

liberdade em Cristo. Pois digo a verdade que aqueles que estão Comigo            

estão em liberdade e independentes. Muitos não entendem porque eles          

recusam a verdade nas condições que eles criaram para eles perante Mim. 

Estes são eles que recebem a minha Palavra entre os espinhos, mas o              

cuidado deste mundo e a fraude da riqueza tem sufocado as minhas            

palavras. 

Essas pessoas não deram frutos. Todos eles são trabalhadores         

infrutíferos da iniqüidade. Seus caminhos enganosos, suas línguas        

mentirosas, sei que sua astúcia cairá na Minha rede de julgamentos. 

Não temam, Meus pequeninos, Eu conheço aqueles que te traíram.           

Aqueles que te traíram, Me traíram. Embora tenham falado bem de você,            

seus corações estão cheios de malícias e pretensões, até o topo. Certamente            

Eu os livrarei, Meus filhos, da armadilha do caçador. Certamente, lhe darei            

uma saída, pois Eu sou a porta para alegria. 

Eu sou a porta para a vida e vida em abundância.  

Há uma porta de esperança, Meus filhos. E Eu estou fazendo um            

caminho para você agora mesmo. Somente pelo Meu poder, pelo Meu           

próprio braço forte, que Eu vou libertá-lo da armadilha do caçador.  

Anime-se, meus amados. Eu tem ouvido seus choros. Eu tenho visto           

todos que não são sinceros que tem tentado atraí-los para seus próprios            

pensamentos e maneiras. Eu vou pagar de volta cada coisa errada que você             

tem recebido. Eu jogarei para fora aqueles que tem lhe causado danos            

incalculáveis. Pois em meus olhos, isto é alta traição contra o Senhor dos             

Senhores e o Rei dos Reis. 

Esses homens, essas pessoas são o joio que ficava ao seu lado, muitas             

vezes bem próximo de você. Eles estão prontos, Eu falo, para ser colhidos             

por Meus anjos. Eles estão com galhos prontos para serem queimados. 

Estes são sementes que foram semeadas pelo diabo. O fogo os espera.            

Talvez alguns invoquem o nome do Senhor, talvez eles aprendam a falar            

palavras que não enganosas.  

Sim, Meus filhos, Eu tenho visto suas lágrimas como Ana que, depois            

de ter sido provocada por tanto tempo, veio a Mim na amargura de sua              

alma. Contudo, Eu, o Senhor, digo a você que Eu conheço o seu final, Meus               

filhos. É um final de Esperança. Um final com um futuro de vida e paz. 

Venha a Mim, Meus filhos, porque ouvi seus gemidos. Eu tenho visto            

aqueles ao seu redor que brincavam de trapaça com a Minha Palavra. Mas             

Eu digo a verdade, apesar deles ouvirem com os ouvidos, eles não            

entendem e nem percebem as coisas do Reino de Deus. 
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O Senhor continua dizendo … 

 

Meus filhos, Eu escolhi as coisas tolas deste mundo para envergonhar           

os sábios. E Eu destruirei todas as palavras do homem. Eu vou humilhar             

muitos quando Eu vier em Minha glória. 

Nenhuma carne se gloriará na Minha presença. Mas vocês, Meus filhos,           

estão em Cristo Jesus. E a justiça Dele é a sua justiça. Você é santificado.               

Você é resgatado. 

Veja, Eu coloquei uma Pedra Angular em Sião. Mas é rejeitada pelos            

homens. É uma ofensa. E eles traem a Cristo Jesus com seus próprios             

caminhos. Eles amam a tradição humana ao invés de serem transformados           

pelo Espírito de Deus. 

Aquietai-vos, Meus filhos. Aquietai-vos e vejam a libertação do         

Senhor. Sim, certamente Eu te livrarei da armadilha do caçador. 

A batalha pertence a mim. Coloque sua esperança em Deus. Pois você            

ainda louvará o Seu nome glorioso. Eu lhes declaro hoje, Meus filhos, que             

nenhuma arma formada contra você, prosperará. E toda língua que se           

levantar contra você em juízo, será condenada. 

Hoje, proclamo a abertura das portas da prisão. E para aqueles que            

estão presos, proclamo liberdade em nome de Jesus. 

Eu, o Senhor, venho trazer consolo para todos aqueles que choram.           

Para dar a você a beleza sob a cinza. Para dar a você o óleo da alegria sob o                   

luto e um vestuário de louvores, em vez de um espírito de peso.  

Você é do meu plantio. Vocês são minhas árvores de justiça. Você é o              

plantio do Senhor. Sim, hoje, neste dia, decreto e declaro liberdade e            

independência no Nome de Cristo Jesus. Pois certamente, Eu libertarei você           

da armadilha do caçador. 

Eu sou Jesus. E vocês são meus filhos, minha noiva.  

Hoje, Eu te liberto. 

Amém. 
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2020.01.21 

Escrituras: 

Isaías 55 

Mateus 14: 24-36 

 

Eu Peço a Você Que Venha 

 

Deixe-me compartilhar com você o que ele falou através de mim esta            

manhã... 

 

Eu peço para você meus filhos. Eu, o Senhor, estou falando com você             

agora. Esta é a hora em que até aqueles que jazem em seus túmulos se               

levantarão à minha voz. 

Eu peço para você meus filhos. Pois eu sou Jesus, Aquele que ama             

suas almas. Eu sou Aquele que te ama. Eu sou aquele que te farei              

perfeitamente inteiro. Eu sou aquele que vou vir até você quando você me             

chamar. Sim, Eu peço que venha a Mim - este é o Meu convite para você                

agora. 

Pois a hora está bem tarde e ainda há assentos vazios na minha mesa.              

A hora é tarde, de fato, Meus filhos. Convidei muitos, mas eles escolheram             

seguir essas coisas deste mundo. Eles preferem confiar no homem, apesar           

de falarem as escrituras santas. 

Mas Eu te digo a verdade, a menos que você nasça de novo e seja               

circuncidado pelas minhas mãos, você não deve pertencer a Mim de maneira            

alguma. Eu peço para você que você venha para as Águas Viventes e             

verdadeiras. Pois não há custo para Meus filhos. Você não precisa ir e pagar              

para ver um homem falar minhas palavras pela carne dele. 

Pois é isso que eles fazem. Estes são homens carnais. Esses homens            

não falam por mim. Esses homens e mulheres sustentam suas próprias           

barrigas e não se importam com as Minhas ovelhas.  

Eu peço para você que você venha, não custa nada. Meus filhos, desci             

pobre por sua causa. Para que você tenha as riquezas do Reino de Deus e a                

vida em Mim.  

Eu peço para você que venha Minhas Noivas. Pois Eu Sou o filho de              

Deus. Eu sou o seu Messias e você é amado além da medida. Meu pai               

chamou você para vir até a Mim. Para ser ensinado pelo Meu espírito.  

Eu peço para você que venha apesar das ondas serem altas, e apesar             

de suas muitas fraquezas, e apesar de você estar com medo. 
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Venham Meus filhos! Deixa-me te regar com Meu amor. Deixa o Meu            

amor perfeito expulsar todos os seus medos. Venha e fique comigo nas            

ondas altas e você caminhará comigo sobre os mares. Os mares de muitas             

águas. 

Apesar de você ser fraco na carne, Eu te fortalecerei seus espíritos.            

Você se levantará como nas asas de uma águia. Você voará sobre as             

nuvens, onde repousam os meus pés, como se fosse um banquinho de            

descanso para os pés. 

Eu peço para você que venha para que Eu possa lhe mostrar coisas             

poderosas do Reino. Coisas poderosas que você nunca viu antes. Coisas           

poderosas coisas nunca vistas antes. Nem mesmo no começo da minha           

igreja. 

Eu peço para você que venha porque Eu lhe digo hoje que você verá o               

céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.  

Eu peço para você que venha pois verá muitos trabalhos que são            

maiores do que os anteriores. Minha casa será maior do que a anterior. Eu              

sou o Senhor dos Exércitos e neste lugar estará a sua paz. Pois vocês todos               

estão escondidos em mim. Você acredita nisso? 

Eu peço para você que venha Meus filhos, para uma grande sacudida            

está chegando. Uma grande guerra do tipo que você nunca viu antes, nem             

ninguém e nem em nenhum outro momento.  

Eu peço para você que venha pois Minha glória será revelada. Pois o             

Meu nome declarará a Minha glória. A Minha glória que sempre foi e sempre              

será e assim é agora. Amém. 

Eu sou o Amém. Eu sou o fiel e o verdadeiro. Eu sou Jesus Cristo, seu                

Redentor. Eu sou o primogênito dos mortos. Eu estou perante Mim mesmo,            

não há outro além de Mim. Eu sou Aquele que é e que era e que está por                  

vir. 

Eu peço para você que venha por que a hora está tardia. Pois Eu sou a                

luz do mundo. E uma grande escuridão está caindo, caindo.  

Eu digo venha. Venha meus filhos. De maneira nenhuma te rejeitarei.           

Pois Eu te amo com um amor eterno. Eu vi o seu corpo sem forma. Eu                

conheci você. Eu criei você desde a fundação do mundo. Eu te criei para o               

Meu nome, para a minha glória. 

Pergunte de Mim, Meus filhos. Entre corajosamente no Santo dos          

Santos. Para você foi aceito. Eu te remi pelo Meu sangue. Tudo isso eu fiz               

por causa de você. Não temas. Para você é amado. Meus filhos preciosos.             

Você é tão amado pelo Meu pai. 

Eu peço para você que venha. Sente-se aos meus pés, como Maria.            

Pois tenho segredos preciosos do Reino para compartilhar com você. Para           

compartilhar com seu coração. Pelo Meu nome e pela Minha glória. 
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Eu peço para você e digo venha. Venha a Mim todos os que tem sede.               

Não custa nada. Pois de graça você tem recebido. Pois todas as coisas do              

Meu Reino são gratuitas. Qual é a utilidade do dinheiro? Pois eu possuo todo              

o ouro. Eu possuo toda a prata. Tudo é meu.  

Minha glória é revelada e sente o mundo inteiro.  

Eu digo, venha. Venha para que eu possa lhe curar. Para que Eu possa              

colocar meus braços em volta de você. 

Venha Meus filhos como meus amigos. Você não é um estranho para            

Mim. Se assim fosse, eu não lhe compartilharia o Meu coração para você. 

Saiba disso Meus filhos, Eu e o pai somos um. Nós sempre estávamos             

lá desde o começo. Minha glória é cheia de santidade. Cheio de pureza.             

Cheio de amor. 

Minha glória é justa, cheia de justiça. Minha sabedoria e seu pilar de             

base se estabeleceram desde o início de todos os tempos.  

Eu sou sabedoria, toda sabedoria. Eu sou tudo. Eu estou em tudo.            

Tudo o que tenho é seu e o que é seu, é meu. E em Mim está a vida. A vida                     

é sua até a vida eterna.  

O diabo me vendeu barato. Pois ele é o pai da mentira. Ele é um               

inimigo derrotado. Meus poderosos anjos lutam em Meu nome, todos os           

dias, por você. 

Eu peço para você que venha nesta última hora. Pois Eu sou o Senhor              

dos Exércitos. Eu sou o comandante-chefe de Meu exército. Embora os           

mares sejam furiosos, você andará em muitas águas. Andará em muitos           

mares. 

A última trombeta está se aproximando. E todos ficaram surpresos.          

Todos verão a minha glória. Você verá Carruagens de Fogo nos céus. Você             

verá sinais maravilhosos nos céus. Pois Eu sou Ele e não há nenhum outro.              

Nunca existiu nenhum Deus mas Eu somente. Eis que Eu Aquele que vive.             

Eu estava morto, mas Eu levantei pelo poder de Deus. 

Eu levantei do túmulo.  

Eu sou aquele que é de cima. Meu reino é de cima. Meu pai é de cima.                 

Meu Espírito Santo é de cima. 

Você é a Minha igreja, nascida de cima. Vocês são as minhas            

testemunhas e não haverá nenhum lugar em que Eu não tenha uma            

testemunha, para Meu nome, para Minha glória. 

Você todos são minha Noiva. Eu sou seu marido. Eu sou seu noivo. E              

você sentará à mesa do jantar do Cordeiro. Tudo está sendo preparado.            

Estou colocando a mesa agora mesmo enquanto falo. Seu nome está escrito            

no meu livro da vida. Eu te escolhi desde o começo. Eu te criei para minha                

glória. 
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Eu peço para você que venha, Meus preciosos filhos. Eu sei como você             

está cansado. Eu sei de tudo que você sofreu pelo meu nome. Oh, a glória               

que será revelada. Oh a glória devido ao Meu nome. Todos ficaram            

surpresos. 

Aqueles que choram agora, se alegrarão. Alegrai-vos em Mim.         

Alegrai-vos nessa vida. alegrai-vos na paz eterna. 

O tempo está curto, Meu amado. Meu amor se estende a você agora,             

neste dia, nesta hora. 

Eu peço para você que venha pois meu fardo é leve. Meu jugo é fácil.               

Eu chamo seu coração para o meu coração. Ouça o Meu coração - está              

chorando por você. Pois você também é amado. 

Meus filhos preciosos, Eu estou com você. E eu estarei com você até o              

fim. Nunca te deixarei, nem te desampararei. 

Venha meus filhos preciosos. Deixa-me fazer você inteiro. Deixa-me         

curar suas feridas. Pois Eu posso fazer todas as coisas. Então, Eu peço para              

você que venha meu filho que venha. Venha. Pois Eu sou Jesus. E meu amor               

choverá, em abundância, sobre você. 

Eu peço para você que venha. Eu estou aqui. EU SOU QUE  EU SOU.  

Antes de Abraão existir, EU SOU. EU SOU aquele que estava no            

princípio e estará no fim.  

Eu sou aquele que levou tudo à cruz por você. Eu sou seu tudo em               

tudo.  

Eu tem amo, Jesus. 
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Vírus Misteriosos // O Grande Resgate 

 

No início da manhã de 1/11/20, recebi várias palavras e uma visão de             

sonho. O que eu quero compartilhar com você hoje é o sonho instantâneo. O              

que eu vi foi uma placa antiga de madeira. Em letras maiúsculas, vi estas              

palavras na placa: 

 “VÍRUS MISTERIOSO” 

  

Então, cerca de uma semana atrás, comecei a ver alguns artigos que            

estava aparecendo aqui e ali sobre um “vírus misterioso”. Acabei de colocar            

três sonhos recentemente relacionados a algum tipo de praga/pestilência,         

então sabia que o AVISO já havia saído. Aqui está o vídeo enviado em              

1/6/20: 

  

AVISO PROFÉTICO: Estrangeiros // Fome // Peste 

  

O sinal “vírus misterioso” estava falando para a gente que estava           

chegando... era um SINAL apontando para as coisas que ainda estão por            

vir... Entretanto, não podemos ter certeza se este vírus na China que é o              

que o SENHOR estava falando... só o tempo irá dizer! 

Ao procurar o Senhor sobre isso, eu ouvi Ele dizer que devemos ser             

muito diligentes em nossa caminhada com Ele agora. Devemos fazer um           

esforço consciente para passar mais tempo com NOSSO SENHOR no lugar           

celestial, e não nos concentrarmos no que está acontecendo aqui no reino            

terrestre. Sim, devemos nos preparar da melhor maneira possível para todos           

os possíveis desastres futuros, mas somente depois de darmos tudo ao           

Senhor primeiro. 

Certifique-se de colocá-lo em primeiro lugar e não por último, nesses           

dias difíceis. Não deixe que o pânico, o medo, o desespero ou a             
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desesperança se apoderem de nós... isto dá ao diabo uma base para entrar             

em sua vida. 

"Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor              

e uma mente sã."  2 Timóteo 1:7 

Lembre-se dos dias de Moisés, quando o Senhor protegeu o povo de            

Israel de todas as pragas. Colocaram o sangue de um cordeiro nas            

ombreiras das portas, para que o DESTRUIDOR passasse por cima deles e            

não tocasse em sua casa. Da mesma forma, ore para que também            

apliquemos o SANGUE DO CORDEIRO JESUS em nós e nossa família para            

proteção. 

"Agora o sangue será um sinal para você nas casas onde você está. E              

quando eu vir o sangue, passarei sobre você; e a praga não cairá sobre você               

para destruí-lo quando eu atingir a terra do Egito." 

"Porque o Senhor passará para atacar os egípcios; e quando vir o            

sangue na lintel e nos dois batentes da porta, o Senhor passará pela porta e               

não permitirá que o destruidor entre em sua casa para atacá-lo." Êxodo            

12:13; 23 

 MENSAGEM: 

  

Em 1/24/20, enquanto orava, vi no ESPÍRITO um mar enfurecido por    

toda parte, e havia pessoas balançando na água se afogando. Parecia uma            

velha pintura a óleo de um dos grandes pintores famosos, com tintas for de              

cinzas, marrons e pretos, preenchendo a tela escura e tempestuosa. 

No lado esquerdo dessa imagem que parecia 'viva', havia um grande           

ROCHA achatada e nessa ROCHA estava JESUS! Eu vi Ele curvando na            

ROCHA e puxando as pessoas para fora dessa mar de ondas enfurecidas            

com SUAS mãos. Ele estava resgatando um a um... Louvado seja o            

Senhor... Era uma linda visão de se contemplar! 

 

ENTÃO ouvi isso: 

“Você encontrará paz no meio da tempestade! Muitos nesta hora irei           

puxar para fora das águas tempestuosas e colocá-los firmemente na ROCHA.           

Este é o GRANDE SALVAMENTO que está por vir! Como muitos estão se             

afogando, eles estenderão a mão deles para MIM e Eu lhes darei a MINHA              

mão. 

O MAR DA HUMANIDADE… tantas almas estão por aí e eles estão            

chorando porque estão perdidos. Eu escuto os seus gritos, no qual seu            

homem interior geme para não estar perto de MIM, mas eles não escutam             

isso fisicamente. Seu espírito, corpo e alma estão desconectados um do           

outro, então eles não ouvem nem mesmo os gritos de sua própria alma.” 
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Perguntei então ao SENHOR sobre esse vírus na China: 

“ORE como nunca antes, para que este vírus seja interrompido, parado           

ou impedido permanentemente. Eu tenho o poder sobre todas as coisas e            

ouvirei se o MEU povo se eles orarem. 

O inimigo tem grandes planos para matar o maior número de pessoas            

possível. Este é o seu maior desejo. No entanto, apenas Eu tenho a palavra              

final da vida e da morte. Eu estou no controle, e não satanás, e certamente               

NÃO o homem. Eu rio das fracas tentativas deles quando eles tentam            

interpretar DEUS. Eu deixo eles irem até a um certo ponto depois Eu entro. 

Não se desespere ou desista, pois Eu estou sempre com você. Eu            

estou apenas a uma distância de uma oração! 

As coisas nunca são do jeito que vemos. O que você vê no físico nem               

sempre é a verdade. O que está acontecendo no mundo físico não é a              

realidade do MEU REINO. Então, por que viver constantemente no físico e            

nos esforçar? Quando você estiver COMIGO, você terá paz! 

Ande no ESPÍRITO e não na carne, durante estes tempos difíceis.           

Deixe-ME lhe dar os óculos da fé para que você possa ver claramente. 

Olhe para mim e Eu vou ajudá-lo. Eu serei o seu guia e o levarei nessa                

caminhada perfeita comigo. Você está pronto? 

Fique em MINHA PALAVRA e mantenha seus OLHOS FOCALIZADOS em          

mim. (Hebreus 12:1-2). Olhe apenas para frente (Eu ouvi 'cegos') e não se             

distraia com o que está acontecendo neste mundo. 

Olhe para mim através das nuvens celestiais, onde faz sol o tempo            

todo! 

Vocês são amados, queridos filhos! 

  

Então Eu ouvi: 

  

PROVÉRBIOS 3:5-6… 

 

"Confie no Senhor com todo o seu coração, 

 e não se apóie no seu próprio entendimento; 

  em todos os seus modos o reconheça, 

 e ele guiará os seus caminhos." 
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Fonte: 

https://444prophecynews.com/decree-a-thing-and-it-shall-be-so-as-the-judgments-pour-out-in-earnest-julie-whed

bee/ 

 

 

 

DECRETA UMA COISA E SERÁ ASSIM ENQUANTO OS JULGAMENTOS         

ESTÃO CAINDO 

 

January 25, 2020 

Quando terminei a comunhão hoje e comecei a orar, especialmente          

sobre os julgamentos que estão acontecendo agora com o vírus da China se             

espalhando, terremotos e clima bizarro, vulcões em erupção e tudo mais,           

pedi ao Pai que falasse conosco publicamente, para ajudar todos nós a            

entender como responder da maneira que Ele deseja que respondamos, em           

nossas caminhadas e orações, agora que os julgamentos estão se          

intensificando cada vez mais. Essa foi a resposta Dele depois que Ele me deu              

a seguinte escritura: 

 

Jó 22:25-30 

25 Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa, e você terá bastante prata. 26              

Pois então terás o teu prazer no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto             

para Deus. 27 Lhe farás a tua oração, e ele te ouvirá, e farás os teus votos.                 

28 Também decretarás uma coisa, que será estabelecida para ti; e a luz             

brilhará sobre os teus caminhos. 29 Quando homens são derribados, dirás:           

Há elevação; e ele salvará a pessoa humilde. 30 Ele livrará a ilha dos              

inocentes, e será entregue pela pureza das tuas mãos. 

 

Ouça-me todos os que foram escolhidos para herdar o Reino de Meu            

Pai. Ouça-me todos os filhos e filhas do Altíssimo, que foram treinados para             

a batalha e receberam minha autoridade na terra. Ouça-me todos os que            

são humildes e humildes de coração - todos que me entregaram tudo para             
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que eu possa habitar completamente em você e usá-lo para estabelecer o            

Meu Reino na terra. 

Decreta uma coisa e assim será! Permaneça firme nas posições que           

lhe foram dadas e fale agora com ousadia com Minha autoridade em toda a              

terra. Não te ensinei que, na boca de duas ou três testemunhas, uma coisa é               

estabelecida? 

Declare Minhas verdades ao anunciar corajosamente a chegada do         

Reino dos Céus à Terra! O poder de suas orações, suas palavras alcançarão             

o Céu e aqueles que andam na verdade estabelecerão todas as coisas justas             

e santas neste lugar, mesmo entre os mais terríveis julgamentos e eventos            

que estão ocorrendo agora. 

O coração dos homens falhará pelo que está agora na terra, mas o             

coração do exército do Meu Reino fará prevalecer a vitória, e tudo o que foi               

decretado acontecerá por causa da obediência dos Meus justos. O medo           

vencerá muitos, quando derramar os julgamentos na terra, mas Meu povo           

se levantará agora em grande poder e força, pois agora cumprirei todos os             

Meus propósitos neles e através deles. 

Proclame todos os dias agora todas as promessas que lhe foram dadas            

como aqueles que herdaram o Meu Reino. Declare a vitória conquistada e            

comande o inimigo para fugir de você e ele deve. O poder que lhe foi dado                

fará com que todas as coisas se manifestem, como foi escrito, e todos             

saberão que o Grande Eu Sou vive em e através dos Seus escolhidos. 

Declare sua proteção e provisão, e assim será. Declare seu          

lugar no Reino de Meu Pai, e assim será. Declare a sua libertação, e              

assim será. Declare que nenhuma arma formada contra você         

prosperará e não prosperará. Declare que minha vontade será feita          

na terra, e eu farei. Declare que somente a Minha graça é suficiente             

para tudo o que está aqui agora e tudo o que você experimentará, e              

será o suficiente. Declare sua fraqueza e sua humildade, e Eu serei            

fortalecido. 

O tempo do fim está aqui e, como já lhes disse antes, Meu povo verá               

muito antes que Eu os busque. Mas você tem Minha palavra e Minhas             

promessas de que você nunca está sozinho. Você não está sem proteção,            

provisão, Minha força e Meu conselho. Peça e você receberá tudo o que             

precisa nestes tempos. 

Não se concentre naquilo que deve estar para trazer mais corações           

para Mim como algo temeroso; antes, interceda tanto quanto você for           

guiado por Mim, por todos aqueles que não Me conhecem como o Messias, e              

ouvirei suas orações e responderei. As orações dos justos valem muito, disso            

Eu lhes asseguro. 
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Não subestime a autoridade que lhe foi dada. Maneje a sua espada da             

verdade, como é pretendida por Mim. Vocês são meus eixos de batalha na             

terra, e minha luz através de você dissipará todas as trevas. A Terra verá              

agora que tudo o que falei em Minha Palavra é verdade e, verdadeiramente,             

esta é a última geração antes do Meu retorno. 

Meus filhos, estou com você. Eu tenho você na palma da minha mão.             

Esconda-se um pouco agora, enquanto minha indignação passa e tudo ficará           

bem com sua alma. Tenha ânimo, seu rei conhece seu coração. Conheço            

suas preocupações e seus desejos; nada está fora do meu conhecimento;           

portanto, confie em mim e tenha paz. Sua fé crescerá muito rapidamente            

agora, ao fazer isso, e ao permitir que Eu siga o meu caminho no coração               

dos homens. Meu caminho é perfeito, e muito em breve você entenderá            

muito mais sobre esse assunto. 

Por enquanto, confie, obedeça, ore, jejue, ouça e observe as minhas           

instruções para você. Meu conselho estará com todos vocês. 

Eu amo você e estou ainda mais perto agora. 

YAHUSHUA 

 

 

João 14:12 

Efésios 6:11 

Mateus 18:16 

Lucas 21:26 

Jeremias 16:17-21 

1 João 5:4 

2 Thessalonians 3: 3 

Josué 1:9 

João 14:13-14 

1 João 1: 5-7 

Mateus 24:34 

Isaías 26:20 
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Fonte: https://444prophecynews.com/a-way-you-do-not-know-glynda-lomax/ 

 

Uma Maneira Que Você Não Conhece 

 

29 DE JANEIRO DE 2020 

 

Meus filhos, Eu vou levá-los através do que está por vir de uma             

maneira que você não conhece. Não temas. Você saberá quando a Minha            

voz está te guiando. Há sinais entre Eu e você que somente nós sabemos.              

Quando Eu lhe guiar, estes sinais estarão lá. Siga eles. 

Prepare-se para tudo que você conhece, mudará. Saiba que muitos          

perto de você o trairão e o abandonarão nesses tempos que estão chegando.             

Alguns de vocês, Eu estou separando até mesmo agora das uniões           

[casamentos] que vocês saberão que não eram de Mim, para que possam            

ficar na terra por um pouco mais de tempo para fazer Minha vontade. Alguns              

desses seriam seus traidores, se não tivesse separado de você. 

Joshua 3:3-5 

● 3 
E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do

 
            

Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas que a carregam, então           

retirareis do vosso lugar, e seguimos. 

● 4 
No entanto, haverá um espaço entre você e ela, de cerca de dois mil

 
              

côvados por medida; nem se aproxime dela, para que saiba o caminho            

pelo qual deve seguir; porque ainda não passou por este caminho. 

● 5 
E Josué disse ao povo: Santificai-vos; porque amanhã o Senhor fará

 
           

maravilhas entre vós. 

Isaiah 30: 20-22 

● 20 
E ainda que o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da

 
               

aflição, teus professores não serão mais afastados para um canto, mas           

os teus olhos verão os teus professores. 

● 21 
E os teus ouvidos ouça uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o

 
              

caminho; andai nele, quando voltares para a mão direita e quando           

voltares para a esquerda. 

● 22 
Também contaminareis a cobertura das tuas imagens esculpidas de

 
         

prata e o ornamento das tuas imagens fundidas de ouro; as rejeitarás            

como um pano menstrual; dirás: Dai-te daqui. 

Joshua 1: 9 

● 9 
Não te ordenei? Seja forte e tenha uma boa coragem; não temas,

 
            

nem te assustes; porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer             

que fores. 
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De Acordo Com a Sua Fé 

 

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020 

Alan Carrico  

 

Olá, meu filho, este é Jeová Elohim falando com você hoje. Oh, Meus             

preciosos, ouçam atentamente, pois EU SOU está falando. Você vê que a            

terra foi lançada no caos em pouco tempo devido à pestilência que foi             

desencadeada.  

Você vê o engano dos poderosos para encobrir grande parte da           

verdade sobre o que está acontecendo. Você também vê padrões climáticos           

estranhos e bizarros, terremotos e agora a tentativa de dividir a Minha terra,             

Israel, com o “acordo do século”. Tudo isso está acontecendo por que a hora              

já está bem tarde, Meus filhos. 

Qualquer nação que cutucar a menina [maçã, retina] de meu olho, ela            

também será cutucada com Grande ira.  

América, uma nação outrora grande nunca mais será grande de novo.           

A América é implacável em seu pecado e o exibe seus pecados sobre a terra,               

mas Eu digo que em breve ela desmoronará.  

Mas para os Meus escolhidos, você não deve temer. De acordo com a             

sua fé, Eu te salvarei do que agora está sobre você. De acordo com sua fé,                

Eu Lhe apoiarei.  

Onde está a sua fé, Meus amados? Você tem uma profunda amor por             

Mim ou você está sendo distraídos por alguma coisa na terra? Todas as             

coisas da terra serão queimadas em breve, e quando isto acontecer, onde            

estará sua fé então?  

EU SOU está chamando cada um de vocês, Meus filhos, para que não             

dê valor a nada que não é de Mim. O tempo é uma coisa que, uma vez                 

passada, nunca mais voltará; portanto, use seu tempo com sabedoria. 

Esteja sempre em Mim. Clame a mim em oração e eu ouvirei;            

repreenda o que está atacando você e eu irei em sua defesa; faça essas              

coisas e eu moverei os céus para você. Mas se você está muito distraído,              

muito auto-absorvido e muito focado em vez mesmo em vez dos “outros”,            

você deve ser refinado ainda mais.  
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Aqueles que foram refinados, escutam o EU SOU claramente agora,          

mas aqueles que não Me ouvem, devem ser refinados ainda mais de acordo             

com sua falta de fé.  

O tempo está próximo, Meus filhos; a porta está quase fechada. Não            

espere mais - o tempo chegou ao fim.  

Deixe de lado qualquer pensamento para sua aposentadoria, para sua          

segunda casa nas montanhas ou nas costas - essas são distrações e não têm              

outro objetivo senão ativar seu orgulho e emoções.  

Mas, EU SOU, o chamou para abandonar as coisas desta terra e a             

fazer obras para o Meu Reino. Agora é a hora, Meus preciosos, pois logo o               

Noivo virá para Sua noiva, e Sua noiva deve estar impecável, para que ela              

não seja deixada para trás. 

Seja como as virgens sábias e não como as imprudentes. Seja cheio            

de óleo do meu Espírito Santo. Isso só pode ser feito através do sacrifício da               

oração e do tempo gasto Comigo e com Minha Palavra.  

EU SOU falou. 

 

Escrituras dadas 

1 Pedro 2:1-3 

2 Portanto, deixando de lado toda a malícia, toda a astúcia, hipocrisia, inveja             

e todas as falas más, 2 Como bebês recém-nascidos, desejam o leite sincero             

da palavra, para que assim cresçam. : 3 Se assim é que provastes que o               

Senhor é misericordioso. 

 

1 Pedro 3:9-18 

9 Não dando mal ao mal, nem grade para grade, mas bênção contrária;             

sabendo que você é chamado para isso, para herdar uma bênção. 10 Pois             

quem ama a vida e vê bons dias, abstenha a língua do mal e os lábios para                 

que não falem mal; 11 Evite o mal e faça o bem; que ele busque a paz e a                   

siga. 12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos               

estão abertos às suas orações; mas a face do Senhor está contra os que              

praticam o mal. 13 E quem é que te fará mal, se sois seguidores daquilo que                

é bom? 14 Mas, e se sofrestes por causa da justiça, felizes sois; e não               

tenhas medo do terror deles, nem te perturbes; 15 Mas santificai o Senhor             

Deus em seus corações; e esteja sempre pronto para dar uma resposta a             

todo homem que lhe pede uma razão da esperança que há em você com              

mansidão e medo: 16 Tendo uma boa consciência; que, embora eles falem            

mal de você, como dos malfeitores, eles podem ter vergonha que acusam            

falsamente sua boa conversa em Cristo. 17 Pois é melhor que, se assim for a               

vontade de Deus, sofrais pelo bem do que pelo mal. 18 Porque Cristo             

também sofreu pelos pecados, justos pelos injustos, para que ele nos           

levasse a Deus, sendo morto em carne, mas vivificado pelo Espírito: 
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Mateus 24:6-8 

6 E vós ouvirá falar de guerras e rumores de guerras; vede que não vos               

perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não            

está. 7 Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e             

haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. 8 Todos estes           

são o começo das dores. 

Lucas 8:24-25 

24 E chegaram a ele, e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós            

perecemos. Então ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água; e               

cessaram, e houve uma calma. 25 E ele lhes disse: Onde está a tua fé? E                

eles, com medo, se perguntaram, dizendo um ao outro: Que tipo de homem             

é esse! pois ele comanda até os ventos e a água, e eles lhe obedecem. 

 

Isaías 41:10 

10 Não temas; pois estou contigo; não te assustes; porque eu sou teu Deus;              

eu te fortalecerei; sim, eu te ajudo; sim, eu te sustentarei com a destra da               

minha justiça. 

 

Mateus 9:28-31 

28 E quando ele entrou em casa, os cegos vieram a ele; e Jesus disse-lhes:               

Creia que eu sou capaz de fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. 29 Então             

tocou os olhos deles, dizendo: De acordo com a sua fé, seja para você. 30 E                

seus olhos foram abertos; e Jesus ordenou-lhes, dizendo: Vejam que          

ninguém sabe disso. 31 Mas eles, quando partiram, espalharam sua fama           

por todo aquele país. 

 

Mateus 25:1-13 

25 Então o reino dos céus será comparado a dez virgens, que tomaram suas              

lâmpadas, e foram ao encontro do noivo. 2 E cinco deles eram sábios e cinco               

eram tolos. 3 Os tolos levaram as suas lâmpadas, e não levaram óleo com              

eles; 4 mas os sábios levaram óleo nos seus vasos com as suas lâmpadas. 5               

Enquanto o noivo se demorava, todos dormiram e dormiram. 6 E à            

meia-noite houve um clamor: Eis que o noivo vem; Saí ao seu encontro. 7              

Então todas aquelas virgens se levantaram e cortaram suas lâmpadas. 8 E            

os tolos disseram aos sábios: Dai-nos do teu óleo; pois nossas lâmpadas se             

apagaram. 9 Mas os sábios responderam, dizendo: Não é assim; para que            

não sejamos suficientes para nós e para vós; antes vereis aos que vendem e              

compram para si mesmos. 10 E enquanto eles foram comprar, chegou o            

noivo; e os que estavam prontos entraram com ele no casamento; e a porta              

foi fechada. 11 Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor,           

Senhor, abre-nos. 12 Mas ele respondeu e disse: Em verdade te digo que             
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não te conheço. 13 Vigia, pois, pois não sabeis o dia nem a hora em que o                 

Filho do homem vem. 

 

Daniel 12:9-10  

9 E ele disse: Vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o               

tempo do fim. 10 Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados;           

mas os ímpios farão perversamente; e nenhum dos ímpios entenderá; mas o            

sábio entenderá. 
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Fonte: 

https://holyspiritwind.net/2020/02/you-must-not-fear-the-coronavirus-or-any-other-prague-that-will-come/#more

-2545 

 

Você não deve temer o “ Coronavírus ” 

ou qualquer outra praga que venha. 

 

 

 

2020.01.02 

 

No final do vídeo que fiz na semana passada, mencionei que ouvi do             

Espírito Santo para orar sobre o "coronavírus"... Ele usou uma linha de uma             

música antiga, “Este é só o começo”. 

Na verdade, isso foi uma confirmação dele de uma pergunta que eu fiz             

no início daquela semana (a semana de 20 de janeiro de 2020). Naquela             

hora, fiz uma pergunta ao Espírito Santo, basicamente: “Esse” coronavírus          

”é a pandemia global do 4º selo?” 

Sua resposta foi “Não”. Ele elaborou, entretanto, que as coisas que Ele            

alertou através de várias vozes, inclusive eu, que estes eventos estão           

prestes a ocorrer. Esses eventos agora se tornarão muito piores do que            

estamos vendo agora.  

Ele também disse que o “coronavírus” não era Dele. Ele foi inventado            

em um laboratório por homens. Isso matará muitas pessoas, mas não terá o             

tamanho e efeito das coisas que serão liberadas durante o quarto selo.  

Esse “coronavírus” é um “teste” para que eles possam ver exatamente           

como as pessoas reagirão e que eles vão usar isso para aperfeiçoar seus             

métodos de controle das massas.  

Ele, o Espírito Santo, também Me disse que se estivermos vivendo e            

orando o Salmo 91 , essa praga e outras não terão efeito sobre o Seu povo.               

(O Salmo 91 é mostrado abaixo). 

O Espírito Santo falou comigo a semana toda e foi isso que o Senhor              

me disse para escrever para aqueles que ouvirem. 

“Me escutem, Meus filhos. Há tanta coisa acontecendo em seu mundo           

agora, tanta confusão que o inimigo está trazendo sobre a terra.  
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Esse é o plano dele e estou permitindo para que teste o coração dos              

homens, até mesmo Meus preciosos eleitos-remanescente-noiva que Eu amo         

tanto.  

Você tem que estar vivendo no lugar secreto do Altíssimo e habitando            

sob a sombra do Todo-Poderoso. Você tem Minhas promessas de proteção           

em Minha palavra, mas você tem que ser obediente no que for instruído. 

Fique perto de Mim agora! Você NÃO DEVE temer o "coronavírus" ou            

qualquer outra praga que venha. Estes são criados pelos homens maus que            

adoram seu inimigo. Em breve, virá uma praga que diminuirá o tamanho e o              

efeito desse "coronavírus". Eu tenho falado que Eu protegerei o lugar em            

que você vive, se você estiver em nosso lugar secreto, tendo um            

relacionamento íntimo Comigo. Apenas repetindo as escrituras com seus         

lábios não vai lhe adiantar em nada, tem que ser a sua vida! 

Eu sei que muitos de vocês não pensaram que veriam um tempo como             

este na terra, mas Eu te digo a verdade; você nasceu para um tempo como               

esse. 

Eu te digo que muito mais pessoas estão orando para Mim neste            

momento desse "coronavírus" surgiu e isso é bom! Muitos voltarão para Mim            

enquanto os julgamentos desenrolam nesta terra. 

O propósito divino para você estar aqui durante esse tempo na terra é             

para procurar e salvar Minhas ovelhas perdidas. 

Este é um trabalho que foi preparado de antemão, até mesmo antes            

que houvesse tempo, para minha noiva-eleita-remanescente fazer. É a         

Grande Colheita que é colhida no final desta era.  

Muitos foram enganados em pensar que escapariam a qualquer         

momento, mas isso não é a verdade. A maioria de Meus           

eleitos-remanescentes-noiva nem Me escuta quando tento contar isso de         

maneira amorosa e gentil por causa de doutrinas criadas pelo homem de            

inspiração demoníaca que se espalharam pelas igrejas. 

Existem eventos que foram escritos nas escrituras pelos Meus profetas          

da antiguidade que tem que acontecer primeiro. Também há eventos que           

tem que acontecer que Eu tenho mostrado para os Meus profetas modernos,            

videntes, sentinelas e servas também.  

Para a maioria, haverá um despertar rude quando o evento ardente de            

inauguração acontecer e eles ainda estarão na Terra. Isso ainda está           

chegando, não demorará, Meu tempo não é o seu e todos os eventos que Eu               

lhe disse que precederam, eles também estão chegando. 

Depois que esses eventos ocorrem, meus alertas para o meu povo vão            

parar completamente. Então uma unção mais poderosa cairá sobre aqueles          

que se prepararam como Eu ordenei, com suas vestes lavadas          
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gloriosamente brancas pela água da Palavra, sem mácula, nem ruga, nem           

coisa semelhante (Ef 5:25-27).  
É este é aquele quem tem mãos limpas e um coração puro, que não se               

elevou à falsidade ou ao falso, nem jurou enganosamente. Ele receberá           

bênção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação (Salmo 24:4-5). 
Digo isso a todos vocês, guarde o Meu mandamento zelosamente, e Eu            

também o guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro,             

para testar aqueles que habitam na terra. (Ap 3:10) 

Se você não teve provações ou tribulações neste mundo, por que Eu            

lhe diria para perseverar? Meu povo não experimentará Minha ira, mas você            

terá provações e tribulações neste mundo. 

Eu uso o inimigo para refinar você como prata e ouro finos, para que              

Eu possa Me ver em você. Mas tenha bom ânimo, porque Eu venci o mundo               

e, pelo Meu Espírito, você também vencerá. Pode haver dor à noite, mas a              

alegria vem pela manhã! EU SOU a estrela brilhante e matinal! 

NÃO DESISTA! Vença este mundo exatamente como Eu, pelo Espírito          

Santo que vive em você por causa do Meu sangue e você tem o Meu               

testemunho e você até odiará a vida que você tem nesta terra, quando             

comparada à vida gloriosa que está à sua frente. Mas antes disso, estou             

fazendo um trabalho em seus dias em que você não acreditaria, mesmo se             

lhe dissessem! (Hab.1:5) 

Será um trabalho rápido, mas o trabalho mais poderoso já feito sobre            

a terra! Vou transformar e capacitar Meus filhos para realizar este trabalho.            

Comigo, nada é impossível para aqueles que acreditam, com tudo o que está             

dentro deles, em Mim e na Minha palavra.  

Esta verdade aumentará em velocidade e intensidade à medida que          

ocorrerem os julgamentos de destruição, calamidade, praga, fome,        

perseguição e qualquer outra coisa que foi profetizada. 

Não temas! O tempo está chegando. 

Os eventos devem se mover rapidamente agora, como Eu disse. 

 

Yahushua Ha Mashiach 

Jesus, o Cristo 

  

Salmos 91 

 

1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do           

Onipotente descansará. 

2 Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza,               

e nele confiarei. 
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3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 

4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te              

confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. 

5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,. 

6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que            

assola ao meio-dia. 

7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 

8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos            

ímpios. 

9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua              

habitação. 

10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 

11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te            

guardarem em todos os teus caminhos. 

12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu              

pé em pedra. 

13 Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a                

serpente. 

14 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei;          

pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 

15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia;             

dela o retirarei, e o glorificarei. 

16 Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 
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Uma Grande Batalha 

 

Não se apegue com a vida que você tem, porque está mudando agora. 

Guarda tesouros no céu e não confie nas coisas que você tem na terra 

porque bem em breve tudo estará perdido, exceto o que você tem feito pelo 

Meu Nome. 

 

O que vem em adiante é uma grande batalha, uma que você nunca 

tem visto antes. A batalha final entre o bom e o mal está logo no horizonte. 

prepare para ver coisas que você nunca viu antes. 

 

Em breve, você estará em minha casa Comigo. Alegre-se! 

 

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 

e onde os ladrões minam e roubam; 

Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, 

e onde os ladrões não minam nem roubam. 

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”,  

Mateus 6:19-21 

 

“Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade; que 

me falta ainda? 

Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 

aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 

E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas 

propriedades. 

Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil 

entrar um rico no reino dos céus. 

E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 

agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 

Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem 

poderá pois salvar-se? 

E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a 

Deus tudo é possível”, Mateus 19:20-26 

 

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas”, Mateus 6:33 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/30/consider-lest-ye-forget-god/ 

 

Palavra recebida hoje em 30 de janeiro de 2020 

 

CONSIDERE ISTO, PARA QUE NÃO ESQUEÇA DE SEU DEUS 

 

Salmo 50 

Lucas 11:39-54 

Apocalipse 22:10-16 

 

Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus 

 

Isto é o que o Senhor diz ... 

 

Por amor de Meu Nome, para Minha glória, a batalha das almas            

pertence a Mim. Eu construirei Minha igreja e as portas do inferno não             

prevalecerão. Sim, Meu povo, Meus filhos, Eu sou o Cabeça de Minha igreja,             

ela é o meu corpo. Todas as coisas pertencem a mim. 

Quem é aquele que pisou na Minha Palavra? 

Quem é aquele que desprezou os Meus caminhos? 

Eu sou Aquele que sou desde o Princípio. Eu sou Aquele que lançou os              

fundamentos da terra desde o Princípio. Eu sou Aquele que colocou todas as             

estrelas em seu lugar nos céus. Eu sou Aquele que colocou a luz menor e a                

luz maior nos Meus céus. Pois Eu sou o SENHOR, o Criador do céu e da                

terra. 

Quem é Aquele que obscurece Minha Verdade, Minha Sabedoria? 

Por acaso Eu não seguro todas as coisas juntas? Por acaso não sou Eu,              

o SENHOR, que conheço todas as coisas, até mesmo as coisas desde o             

princípio? 

Todas as coisas me pertencem! Por acaso o gado em mil colinas não             

são Meus? Por acaso Minha presença não está contida em tudo? Por acaso             

não estou acima de TODAS as coisas? 

Por que parece impossível que Eu posso fazer todas as coisas? Eu te             

digo a verdade, muitos de vocês, bem no fundo do coração, não acreditam.             

Assim como Nicodemos não conseguiu compreender essas coisas do céu, até           

mesmo os milagres da terra, do mesmo jeito muitos de vocês não            

acreditam. Muitos de vocês estão doentes e destruídos por falta de           

conhecimento, conhecimento de quem Eu sou. 

Que tipo de Deus você está adorando? Em verdade vos digo que com             

as tuas palavras e as tuas ações você Me negas tudo o que Eu sou e tudo o                  

que Eu tenho lhe dado.  

Você não acredita! Você não entende as coisas do Meu Reino. Você            

não percebe que fala da boca de satanás. Eu falo para muito hoje em dia,               
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'Retira-te de diante de mim, Satanás; porque não compreendes as coisas           

que são de Deus, mas as que são dos homens. 

Quem seguirá o Meu caminho, este caminho estreito pelo qual poucos           

o encontram? 

Você está olhando na direção errada, você procura o conselho dos           

homens. Você procura palavras em muitos livros. Por que tem que ter a             

necessidade de muitos livros? Eu vos digo mas você não acredita! Você não             

confia em Mim para cuidar de tudo! 

Eu vos digo hoje: tema ao SENHOR, evite o mal, prepare os seus             

corações e os entreguem hoje a Mim. 

Óh nações incrédulas! 

Eu estou diante de você e você não percebe, com exceção da poeira             

no chão. 

Quem fez o olho? Quem fez a orelha? Quem criou a linguagem e a              

fala? Óh povo incrédulo, até quando Eu devo aturar você. Vós todos são             

guias cegos guiando outros cegos! Preste atenção, pois a vala está à sua             

frente e você está indo para o abismo. 

Os judeus buscam sinais, os gregos procuram conhecimento e         

sabedoria, mesmo assim para onde isso levou você? Isso tem te levado            

sempre ao homem e isso é uma armadilha para a morte. 

O que é o homem que você está atento a ele? 

Você alega que ainda não pode Me ouvir mas mesmo assim por que             

você não lê a Minha Palavra? Por que você consulta todos os manuais             

escritos por homens. Homens que não Me conhece? Em verdade vos digo            

hoje que um dia está chegando quando todas as suas ações de incredulidade             

resultarão em você ir para um lugar e, nessa prisão, não escapará! 

Escute! Ouça a Minha Voz! Vós sois de Belial! Vocês sois filhos do             

diabo! 

Me procure! Me Procure e viva! Como posso aplaudir seus caminhos de            

pecado, de descrença? Tudo o que não é de fé, é pecado. 

Em verdade vos digo que o Grande Engano é muito maior do que você              

possa imaginar. Mesmo assim, até mesmo nisso, você não acredita! E           

quando Eu vos digo que somente poucos encontrarão o caminho da Vida,            

você não acredita! 

Vá para seus falsos mestres, seus falsos profetas, pois Eu lhes declaro            

neste dia que eles são a madeira cortada pronta como lenha de fogo! Meu              

leque peneirador está em Minha mão e Meu fogo que não se apaga está              

chegando e quem ficará diante dele! 

Olhe ao seu redor! Da uma olhada - o que você vê? O que você vê são                 

decadência, morte, luto, pecado após pecado, ego após ego, ruína após           
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ruína, entulho após entulho! Tudo está desolado, tudo é destruição e tudo é             

um fedor de pecado que entra em todas as fendas nesta terra. 

Minha terra e Suas criaturas estão gemendo, esperando ver Meus          

Filhos e Filhas vestidos em seus novos corpos. Tudo é corruptível, mas Meus             

Verdadeiros Filhos e Filhas carregam dentro de si uma semente          

incorruptível. Eles são preservados, selados pelo Meu Espírito Santo e estes           

são Meus filhos que andam pela fé, eles obedecem ao Evangelho, o            

Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e eles ouvem somente a Minha voz, e             

não do homem. 

Tudo é entulho, pedra após pedra, desolação após desolação, mesmo          

assim você não percebe! Seu pecado é contra quem EU SOU, porque EU             

SOU QUE EU SOU, resultou que o julgamento tem que cair. Minha ira deve              

ser acesa, pois o cálice da Minha fúria não pode mais ser contido. 

Seus caminhos são abomináveis para Mim. Eu não consigo olhar para           

o que você se tornou e até mesmo suas ações pequenas constrangedoras            

estão sendo agora eliminadas, pois não há lugar mais para seus pecados            

contínuos, exceto pelo fogo da Minha fúria. 

Eu alerto. Eu falo. Eu imploro. Eu tenho adiado minha ira, oferecendo            

Meu amor, Minha graça e toda a Minha bondade para uma casa rebelde. 

Não posso mais conter os níveis de pecado, então chegou a hora de Eu              

agir, e, até mesmo nisso, você não acredita. Muitos continuam a zombar e             

escarnecer Meus profetas, apesar deles trazerem as Minhas palavras de Meu           

coração, Minha graça, Meu amor e, finalmente, Minha ira para aqueles que            

continuam empenhados em continuar no mal. 

Seus punhos trêmulos de raiva o seguirão até as profundezas do           

inferno, pois você Me recusou, embora Eu tenha falado com você desde            

quando criança. Eu vos digo, já chega… já chega! 

Eu conheço aqueles que são Meus e Eu os tenho separado e eles estão              

protegidos sob a sombra das Minhas Asas, muito perto de Mim. O hora está              

próxima, está aqui e tudo o que sobrou e o arrependimento pois o machado              

está encostado na raiz da árvore. 

Minha Palavra de fogo através de Meu João Batista através de Meu            

Elias está aqui! 

Hoje é o Dia em que você decide a quem servirás!  

A porta da Minha graça está somente uma fração de centímetros do            

fechamento.  

Oh! o quanto você irá lamentar e chorar! 

Sim, somente uma fração de centímetros para fechar e em um piscar            

de olhos, mais rápido que a velocidade da luz, a porta estará para sempre              

fechada [fim de uma era] e você vai saber quando isso acontecer!  
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Aqueles que lamentam agora, se alegrarão, e aqueles que se alegram           

agora, se lamentarão para sempre pois ficaram fora do Reino de Deus. 

E aonde habitareis é nas trevas eternas e tudo que ouvireis será            

lamento e ranger de dentes. 

Não atrase! Cada segundo conta, cada respiração conta, pois Eu estou           

exigindo uma contabilidade e muitas almas que estão contra Mim! 

Óh descrença! Óh nações incrédulas! Óh pessoas incrédulas! 

Para os que são Meus, vos digo: confie em mim, ande pela fé e não               

pela vista, continue a Me seguir. Não olhe para nenhum homem pois o             

temor do SENHOR está aqui e Minha Presença é terrível, Minha bondade é             

terrível e todos verão e prestaram atenção em quem Eu sou! 

Eu estou voltando muito em breve! O relógio está correndo, a           

contagem regressiva tem começado, o ponteiros para a meia-noite estão se           

aproximando rapidamente! 

ARREPENDER-SE! Enquanto ainda há tempo! 

Eu sou o SENHOR 

EU SOU QUE EU SOU 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/31/terrible-goodness/ 

 

Palavra recebida em 30 de janeiro de 2020 

 

BONDADE TERRÍVEL 

Salmo 116 

Apocalipse 21:1-8 

Salmo 23 

 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu Nome. Eu sou cheio de             

misericórdia, cheio de graça, paciente em longanimidade para com o Meu           

povo. Minha bondade nunca acaba. 

Aqueles que se humilharem diante de Mim, Eu o levantarei no seu            

devido tempo. Retorna, oh povo Meu povo, retorna para seu descanso,           

porque Eu sou aquele que preserva os simples. Eu sou Ele e, ao meu lado,               

não há outro. 

Ame o SENHOR todos vocês santos de Deus, porque Ele não tem            

tratado contigo de acordo com os nossos maus caminhos. 

Ouça-Me, Meus filhos, ouça a Minha Voz, porque Eu sou o SENHOR            

que te cura. Eu tenho ouvido os seus gritos; Eu tenho ouvido todas as suas               

súplicas para Mim. Eu abaixei Meus ouvidos e Eu mesmo Me inclinei para             

você. 

Você é a ovelha de Meu pasto e Eu te chamei e te salvei do domínio                

das trevas para a minha gloriosa luz. Eu rendi os céus e vim até você               

quando você não estava Me procurando. Eu fui o único que vim procurá-lo.             

Eu vim reivindicar o que foi perdido. Eu te procurei no alto e baixo, na noite                

e no dia, chamando o seu nome. Eu vim quando você não sabia qual              

caminho iria seguir. Eu fui Ele que te guiou a todas as coisas boas. 

Eu sou o Bom Pastor. Minha bondade está sempre diante de você.            

Minha bondade o rodeia, porque tudo a meu respeito é bom. Minha            

misericórdia é Minha bondade, Minha graça abrange toda a Minha bondade. 

Eu tenho lhe preservado e te protegido do mal. Eu te protegi daqueles             

inimigos que você não vê. Eu te cobri gentilmente, enrolando você na roupa             

da salvação, a cobertura de Meu sangue. 

Apesar de ter me custado muito sofrimento, Eu derramei o Meu           

sangue por você, para que assim, Eu possa cobri-lo. Sem a cobertura do             

Meu sangue, não há remissão de pecados. 

Sim, o SENHOR, o SENHOR, esse é o Meu nome e desde a fundação              

do mundo, Eu te conheci. Eu te formei. Eu te criei porque te amei com um                

amor eterno. Vocês não tem conhecido toda extensão do Meu amor porque            

1 
79

https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/31/terrible-goodness/


Ele contém tanta bondade, que te sobrecarregaria. Então, vocês vêem Meus           

filhos, Minha bondade é terrível, difícil de suportar. 

Minha bondade, Me trouxe aqui para esta terra. Não existe nenhuma           

parte em Mim que haja escuridão. Eu sou Luz. Eu sou uma Luz pura e ne                

MIM não há trevas. Eu vim de cima, de Meu Pai, pois Eu e o Pai somos Um.                  

Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu SENHOR. Eu sou o seu Bom Pastor. EU SOU                  

QUE EU SOU. 

Somente aqueles que entram na Minha Luz, pois é mais brilhante do            

que os sóis mais brilhante, pois Eu sou a Luz completa. Somente na Minha              

Luz, você consegue suportar à Minha bondade, pois ela é muito terrível.            

Minha Luz é ofuscante e nenhuma carne, nenhuma obra da carne, pode            

resistir à Minha Luz. 

Então, você vê Meus filhos, tem havido muitas coisas que você foi            

incapaz de suportar. Eu tive que colocá-lo no fogo do refinador. Eu tive que              

testar seu coração para prepará-lo para ficar diante de Mim. Eu tenho            

separado muitos para longe de vocês, esses desse mundo, tudo isso Eu faço.             

Eu vim para purificá-lo de todas as maneiras, para que Minha bondade possa             

passar diante de você. 

Certamente, vocês são Meus filhos, aqueles que são obedientes por          

Minha Mão, por Minha direção, pois como podem permanecer em Mim se            

vocês contaminam com outros ou com as coisas deste mundo? 

Eu estou te lavando e te limpando agora com a Minha Palavra, com o              

Meu sangue, pois somente isso fará com que você possa entrar no Santo dos              

Santos. Através do Meu Fogo santo, através da Minha graça que vos cobre,             

a toda a bondade, sereis santos para Mim. 

O que você aprendeu pelo homem não tem valor nenhum no Reino de             

Deus. Meu Reino é de cima. Muitos estão perdidos, nadando na lama tão             

profunda que é como areia movediça e que serão devorados, perdidos para            

sempre nas trevas sob a terra.  

Muitos, e digo que são muitos, eles não escaparão da segunda morte.            

O engano é tão profundo, tão grave que somente aqueles que realmente            

entregam tudo ao Meu Poderoso Nome, somente aqueles que se humilham           

diante de Mim, aqueles que Me chamam e continuam em um           

arrependimento verdadeiro, arrependimento que produz frutos, frutos       

duradouros, estes serão salvos. 

Os tempos são terríveis, a decepção é tão profunda que os rios das             

trevas correm por todos os continentes da Terra. A treva está aqui Meu             

povo. Você está caminhando entre grandes profundezas das trevas, mas          

Minha Luz está guiando você. Eu estou descansando você na sombra das            

Minhas Asas e Eu sou Aquele que está preservando a sua alma. Esta é a               
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Minha bondade. Esta é a Minha graça. Minha cobertura está sobre porque Eu             

te amo. E porque Eu te amo, Eu vou para todos os níveis para resgatá-lo. 

Meus filhos andarão na terra dos que Vivem e no Meu Reino é vida,              

vida eterna. Não haverá mais morte, nem mais dor, nem mais choro, nem             

tristeza, então venha Meus filhos, pois o tempo está chegando.  

Rasgue seus corações neste Dia. Entregue tudo para Mim e não pense            

em nada sobre a sua vida, pois você não pode acrescentar ou tirar nada se               

preocupando. Pois eu, o SENHOR, seguro todas as coisas juntas. Eu junto            

todas as coisas juntas para o bem. 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu nome. E assim será que Eu te               

mostrarei toda a Minha bondade. Porque Eu te escolhi desde a fundação do             

mundo. Eu te chamei para Mim. Você é meu, pois eu tenho lhe chamado. 

Então, aproxime-se de Mim, Meus filhos, pois o tempo está se           

aproximando, onde você verá a Nova Jerusalém descendo dos novos céus. 

Tu és o Meu povo e Eu serei para sempre o teu Deus. Eu, Eu mesmo,                

vou enxugar cada lágrima dos teus olhos. E, aquele que vencer, herdará            

todas as coisas e você será o Meu filho e Minha filha. 

Eu sou o Ômega; Eu sou o Fim. E então assim será, como no Começo,               

pois faço todas as coisas novas. 

EU SOU QUE EU SOU. 
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fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/02/vision-hell-and-heaven/ 

 

Visão 2 de fevereiro de 2020 

 

VISÃO - CÉU E INFERNO 

Mateus 10:26-42 

Apocalipse 20:11-15 

Mateus 23:29-39 

 

VISÃO 

Vejo diante de mim o Jesus Cristo ressuscitado, e ele está vestido de             

branco e as duas mãos Dele estão estendidas à sua frente. Estou de pé um               

pouco mais longe, mas não muito longe, porque eu posso ver as mãos             

furadas de Jesus. Ele parece sério, mas também sorrindo um pouco. 

Eu o vejo bater palmas e ele sorri ainda mais. Seu rosto se ilumina e o                

som do aplauso sacode os galhos das árvores e todas as folhas verdes caem              

no chão. Há muitas árvores no pomar como árvores frutíferas, peras, maçãs,            

laranjas e ameixas. Todas as folhas eram verdes brilhantes, frescas, mas           

sem flores nem brotando. 

Jesus bate palmas novamente e eu ouço o chão tremer e sinto o chão              

se mover embaixo. Além disso, o som do bater as palmas faz com que todos               

os pássaros com ninhos nas árvores voem para cima, mas eles voam de             

volta bem rapidamente porque há filhotes novos em seus ninhos. 

Jesus acena para mim para ir até Ele. Ele ainda está sorrindo e me              

fala: “Não temas Minha criança, venha, venha andar do Meu lado. Eu quero             

falar com você. Eu quero te mostrar coisas.” 

Ele estende um de Suas mãos e eu posso ver uma cicatriz tão             

profunda que agarro sua mão e instantaneamente meus medos         

desaparecem. Eu me vejo olhando nessa visão que Eu tenho 10 anos de             

idade. Eu pergunto: 

“Sua mão dói?” 

“Não Jacky, agora não” 

“Isso realmente te machucou Jesus?” 

Jesus pára por um segundo na minha pergunta e então Ele vira para             

mim, agacha para ficar nivelado com o meu próprio rosto… aqui eu posso             

olhar diretamente para o Seu rosto. 

Seus olhos eram tão brilhantes e transparentes com muitas cores.          

Dave para ver tudo e nada era escondido. Eu senti o amor Dele             

transbordando em mim. Ele disse calmamente: 

“Sim, Jacky, realmente doeu, mas valeu a pena porque Eu amo você,            

amo meus filhos.” 
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Então Jesus abre a mão para mim e eu toquei com as pontas de meu               

dedo gentilmente na cicatriz sentindo ela por completa. A cicatriz era           

profunda.  

Tentei olhar ainda mais fundo a cicatriz em Sua mão e me perdi no              

tempo - olhando e examinando ela tão lentamente. Inspecionei cada          

centímetro da mão de Jesus e a cicatriz e Ele nunca me parou. Eu não me                

apressou a terminar isso. 

Eu me virei para olhar novamente para Seu rosto maravilhoso e fiquei            

impressionada com o Meu amor por Jesus. Eu disse estas palavras: 

“Eu te amo, Senhor; Você fez isso por mim?” 

“Sim, Jacky. Eu fiz”, Ele respondeu. 

Então disse, “Ninguém nunca fez isso para mim.” 

Então Jesus aperta minha mão com firmeza e diz: ‘Eu te amo Minha             

pequena Jacky.” 

Depois eu falo, “Posso ficar com você para sempre Jesus. Eu não gosto             

da terra. As pessoas são tão cruéis uns contra os outros. Eles são cruéis até               

mesmo com seus animais. É tão doloroso Jesus. Eu quero ir para casa.” 

Jesus olha para mim seriamente agora e diz: 

“Venha, vou lhe mostrar uma coisa primeiro e depois vou lhe dizer o             

que você pode fazer por mim, sim?” 

“Sim, Jesus”, respondo. “Farei qualquer coisa por você”. 

“Venha” Jesus disse, e caminhamos lentamente por este campo em          

chamas que ainda não tinha reparado antes. 

 

Em todo lugar onde olhava, havia fogo. Mesmo assim, não senti o            

calor. As chamas estavam ficando mais e mais alto mas elas não nos tocava. 

Então nós caminhamos por outro campo e este tinha sido achatado até            

o chão pelo fogo. Toda a terra estava queimando e em todo lugar era              

escuro. Havia restos carbonizados de pessoas e animais. 

Jesus podia sentir meu coração batendo rápido e esse medo estava           

aumentando dentro de mim, mas continuamos a andar em frente e em            

direção à beira de um penhasco. Aproximei-me de Jesus e, nesse ponto da             

visão, eu me olhava e eu era uma menina de cinco anos.  
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Do outro lado de Jesus, notei muitas outras crianças com cerca de            

cinco anos de idade, meninos e meninas. 

Havia fumaça por toda parte vindo dos escombros do chão. Todos os            

lugares estava em completa desolação. Ao caminhar neste campo, Jesus          

estava calado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que, se continuasse             

segurando a mão de Jesus, eu estava segura. 

Enquanto olhava para as outras crianças do outro lado de Jesus, elas            

estavam todas de mãos dadas e uma criança estava segurando a mão de             

Jesus. 

Quando olhei ao meu redor, vi tantas árvores, todas essas árvores           

queimadas no chão. Era uma devastação completa. Parecia que nada          

poderia sobreviver, mas mesmo assim, eu estava aqui, viva com Jesus. 

Até mesmo com apenas cinco anos de idade, eu sabia em meu            

espírito, que minha alma era muito madura; como a de um adulto. 

Foi nesse ponto da visão que senti um peso profundo do que estava             

vendo. Era tão pesado e eu mal consegui conter minha ansiedade. Jesus            

apertou a minha mão e falou em meu espírito: 

“Não temas Jacky.” 

Depois percebi que onde estavam as outras crianças, meninos e          

meninas, vi muitos anjos e eles levaram as crianças em outra direção. Eu             

não conseguia ver para onde estavam indo, porque estava muito brilhante.           

A luz era forte que cegava e, em apenas um segundo, todos haviam passado              

e desaparecido como se fosse véu muito fino. 

Agora estava apenas eu e Jesus e estávamos de pé na beira desse             

penhasco. Eu ainda estava segurando com muita força a mão de Jesus;            

entretanto, percebi que era Jesus que estava segurando a minha mão com            

força! Eu me senti muito seguro com Ele. 

Enquanto eu estava na beira do penhasco, não precisava olhar para           

baixo, porque logo na minha frente, havia uma enorme cratera gigante, do            

tamanho que eu nunca tinha visto antes. 

Era um poço de fogo e as chamas desse fogo eram tão grandes que eu               

sabia que elas nunca iriam apagar, e enquanto olhava para as chamas, elas             

aumentavam cada vez mais. Foi então que eu percebi que Jesus estava me             

mostrando o poço do inferno. 

Então Jesus falou comigo: 

“Esta é apenas uma parte do inferno, Jacky. Existem sete níveis de            

profundezas o inferno, terríveis demais para você ver. Este é apenas o            

primeiro andar. Existem elevadores que vão direto para o porão do sétimo            

andar do inferno, isso é para os piores criminosos.” 

Eu não tinha palavras para descrever o que estava vendo. Não           

conseguia de forma alguma. E então Jesus falou novamente: 
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“É por isso que Sofri a dor, Jacky, na cruz para que Meu povo não               

precise vir para aqui.” 

Então ouvi estas palavras das escrituras em meu espírito: 

“Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a            

sua alma”, Mateus 16:26. 

Jesus falou novamente comigo: 

“Não segure nada que Eu lhe dou, pequena Jacky. Tudo o que é de              

valor é do Meu Reino, Minha Salvação. Abandone tudo Jacky, não vale a             

pena se apegar a nada neste mundo.” 

Eu ainda estava sem palavras para falar, mas me vi concordando com            

a cabeça - tamanho foi o choque de ver o local do inferno. 

 

Também lembrei que Jesus, dois anos antes, Me disse que me daria            

visões do inferno e do céu, sendo este o primeiro com grande clareza. 

Jesus falou novamente: 

“Diga a eles Jacky, diga o que você viu. Meu Espírito Santo preencherá             

os espaços em branco que faltam. Diga a eles, Minha criança, não se segure              

nada pois Minhas mãos de cicatrizes, Minha graça, Minha misericórdia, e           

Minha salvação é para todos os que crêem no Meu nome. Ajudarei você,             

Jacky. Ajudarei você a carregar Meu fardo, pois você não pode fazer nada             

sem Mim.” 

Enquanto olhava para esses quilômetros de fogo flamejante,        

agarrei-me a Jesus como nunca antes, mas ainda não conseguia falar. Foi            

horrível. 

 

 

Então eu estava em outro campo, mas este era um belo campo cheio             

de flores silvestres. Vi minhas flores favoritas: dedaleira, margaridas, botões          

de ouro, papoulas da cor rosa pálido e vermelho. Eu olhei para Jesus e Ele               

estava brilhando tão intensamente. Ele estava tão branco. 
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Então, eu vi Jesus subindo aos céus e eu também! Eu sabia neste             

momento que estava vendo um pedacinho do céu!  

O céu era tão bonito, tão brilhante, tão branco, tão limpo,           

simplesmente lindo! Eu vi linhas e mais linhas de todas as flores coloridas e              

muito mais e as cores eram tão brilhantes, ricas e profundas que parecia ser              

uma dimensão completamente! 

Então eu vi todos os tipos de pedras preciosas e semipreciosas,           

diamantes, pérolas, esmeraldas, quartzo rosa, turmalina, opala, jaspe,        

ametista, berila, e muito mais, em grande exuberância e abundância.  

Eu vi rios de ouro, prata, bronze e cavalos. Cavalos selvagens tão            

livres e felizes. Eles pareciam tão fortes, mais fortes que os cavalos mais             

fortes da terra e cada um tinha uma crina de cor diferente e marcas              

individuais em seus corpos. 

Então eu vi casas de tamanhos diferentes, todas em cores diferentes,           

feitas com pedras semipreciosas. A paz era indescritível e a liberdade e a             

beleza além da descrição, aqui estava a Vida! 

Então Jesus me levou para uma sala. Essa era uma grande sala de             

jantar como em um palácio. Ela era muito grande e aqui havia uma mesa              

posta com perfeição para a Ceia do Cordeiro. Era tão majestosa. E eu podia              

sentir o cheiro da comida sendo cozida, o que também era indescritível. 

 

Jesus então falou comigo novamente: 

“Vá e fale Jacky, se eles escutem ou não escutem, pois Eu estou             

observando para ver que Minha Palavra seja cumprida. O fim está à vista e              

foi por isso que lhe mostrei um vislumbre do inferno e depois um vislumbre              

do céu. Eu estou voltando muito em breve, Minha amada. Faça o que peço              

minha pequena Jacky. Não tenha medo, pois Eu estou aqui para libertá-la.” 

 

A VISÃO TERMINA AQUI 
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fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/04/the-church-is-as-egypt/ 

 

Originalmente escrito em 9 de agosto de 2019 

 

A IGREJA É COMO O EGITO 

João 3:1-8 

Isaías 6 

Gálatas 1 

 

Estou chamando Meus Mensageiros e Meus Profetas, pois são como          

Moisés. Em verdade vos digo, a igreja que você tem conhecido é como o              

Egito. 

Meus profetas estão chamando você, saia dela, saia dela, saia do           

Cristianismo. Saia do cristianismo, saia de todos os seus rituais, saia de            

todos os sermões feitos pelo homem, pois eles são do abismo do inferno. 

Você está andando com os mortos, então eu digo: deixe os mortos            

enterrarem seus próprios mortos. 

Como os filhos de Israel estiveram sob os duros mestres egípcios por            

mais de 400 anos, Eu te digo a verdade que, a menos que você saia pelas                

portas do cristianismo, você cairá como os egípcios.  

Os mares que se separam trarão muitos à liberdade em Cristo, mas            

para aqueles que creram na mentira, aqueles que ainda se sentam sob a             

forte ilusão da igreja feita pelo homem, serão cortados para sempre. Para            

aqueles que não obedecem à voz do SENHOR, vocês serão cortados, serão            

exterminados. 

Eu digo a vocês Meus povo, aqueles que estão sentados sob líderes,            

pastores, professores e estudiosos, estão sob a forte ilusão, debaixo da           

mentira. Quando a igreja se tornou um edifício, um monumento como Babel,            

quando a igreja feita pelo homem puxou os sinos, isso foi como uma sirene              

para os poços do inferno. 

Os sinos irão cair e as pedras desmoronam sob o peso da minha ira.              

Eu mandarei terremotos, relâmpagos, para provocar a destruição desses         

edifícios, pois eles são como grupo de feiticeiros juntados com os sinos e             

rituais no domingo que são do próprio Satanás para atrair homens com essa             

armadilha de engano. 

Eu sou o Cristo, e Eu não pertenço a nenhum homem. Eu sou o              

Messias; e quero atrair todos os homens para Mim, pois Eu sou as águas              

vivas. Tudo é como feitiçaria para Mim, tudo é bruxaria, tudo é como o              

coração perverso de Simão, o feiticeiro, que pensou que poderia comprar           

seu caminho para receber o dom do Espírito Santo. 
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Igreja após igreja, prédios após prédios, conferência após conferência,         

escola após escola, montanhas de Bíblias, pilhas e pilhas de livros. Em            

verdade vos digo que este é um grande pecado perante Meus olhos. É uma              

ofensa ao Deus Único e Verdadeiro, e o presente de Jesus Cristo. 

A cruz de Jesus Cristo foi abolida centenas de anos atrás e em verdade              

vos digo que tudo é um encobrimento. 

O que tem Eu a ver com o Dia de Ação de Graças? O que tem Eu a ver                   

com o Natal? O que tem Eu a ver com a Páscoa [Ester]? O que tenho Eu a                  

ver com a Quaresma? Esses rituais perpetuam no homem e a cruz não             

significa nada para eles.  

Suas reuniões e dias de Festas são abomináveis para Mim. Essas           

pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de Mim.             

Eles não Me conhecem; e vou declarar ao Meu pai: 'Retira-se de Mim, vós,              

trabalhadores da iniqüidade'. 

Eu vou expor todos os discípulos de Satanás, aqueles que se disfarçam            

de anjos da luz pois a forte ilusão está aqui. É do abismo do inferno. Eu digo                 

novamente, a forte ilusão está aqui. Furacões e ventos de tornados           

poderosos irão esvaziar casas, arenas e tudo se tornará como escombros.           

Toda mercadoria com o Meu nome em anexo será pisada até virar pó. 

Considere e leia a letra da lei, pois em verdade vos digo, a menos que               

você seja nascido de novo pelo Espírito de Deus, você não verá e nem              

entrará no Reino de Deus. 

A forte ilusão está aqui e está aumentando ainda mais sua força            

enquanto Eu tiro o Meu povo para fora do Egito. Haverá um êxodo em              

massa de grandes proporções e o espírito de João Batista está aqui            

clamando do deserto “Preparai o caminho do SENHOR”. 

Meus profetas e meus mensageiros estão falando por Mim. Eu sou o            

SENHOR e estou chamando você a sair, sair, sair do cristianismo da igreja             

moderna. É imunda, é como carne podre, podre nas Minhas narinas. É um             

grande pecado e ofensa, ainda maior do que Sodoma e Gomorra. 

Você jejua e ora, mas tudo isso é para agradar aos homens, mas o              

palco está montado e Satanás continua puxando suas cordas. 

Eu continuo alertando para sair, sair e ser separados para Mim, o            

Senhor Deus Todo-Poderoso. Não participem de seus rituais. Não ouçam          

suas pregações que são deles mesmos, da carne podre e morta.  

Por que sentar com os mortos? Por que ouvir esses ministérios que            

fazem mercadorias da Minha Palavra? O que tem isso te lucrado? Eu            

pergunto a você: Onde está a justiça? Quem visita as viúvas? Quem cuida             

dos sem-teto? 
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Os ventos da mudança estão aqui. A estação do inverno sombrio se            

aproxima. As luzes se apagaram junto com as estragadas festividades. Sim,           

tudo está prestes a mudar, mudar, mudar. 

Saia do Egito, saia da morte, saia da mentira - a forte ilusão. Saia de               

todos os ensinamentos feitos pelo homem, saia e não toque em nada            

imundo. 

Meus profetas clamam Minha sabedoria. Eles permanecem em Minha         

Presença, pois a igreja é como o Egito e esse cristianismo moderno está             

cheio de trevas há mais de 400 anos - tudo vai ser destruído. Esta é a                

apostasia e muitas legiões de principados e poderes das trevas reinam aqui. 

O tempo está curto. O tempo está tão curto e Eu voltarei em breve,              

diz o SENHOR. 

Estou vindo para reivindicar Minha Noiva. Seja santo, seja separado,          

não faça parte desses discípulos que se disfarçam de anjos da luz. Eles não              

vão muito longe porque Minha mão está contra eles. 

Prepare o Meu povo. Prepare-se para partir, porque Eu estou trazendo           

você para mim mesmo. EU SOU O SENHOR. 

Choverão brasas de fogo, queimando brasas nas cabeças dos pastores,          

pois tudo está desfeito. Pois Meu povo Me abandonou por água suja. 

Todos aqueles que desejam viver, todos aqueles que desejam Me          

conhecer, Eu digo; venha, venha. Por acaso você dará as costas em tudo             

que conheceu e Me seguirá? Eu estou na porta e bato nesta mesma noite. A               

porta está se fechando, o tempo acabou, o tempo acabou. 

EU SOU JESUS. 

EU SOU O MESSIAS. 

Eu sou Aquele que fala com você neste Dia. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/take-heed-alan-carrico/ 

 

 

Tradução: Não Se Esconda Com Medo 

 

PRESTA ATENÇÃO! 

 

8 de fevereiro de 2020 às 07:07 

 

Olá, meu filho, este é Jeová Elohim falando com você hoje.  

 

Fica firme, Meus filhos, porque o maligno está muito zangado contigo,           

meu povo. Ele agora vem com toda a força da fúria, pois sabe que seu               

tempo é curto. Este é o meu alerta para você, então fica firme! 

Embora que esteja zangado e cheio de grande fúria, ele é um inimigo             

derrotado e não tem nenhum plano onde será bem-sucedido.  

EU SOU vitorioso sobre todas as coisas, pois EU SOU é o Criador de              

todas as coisas. Muitas pessoas do Meu povo às vezes esquecem essa            

verdade e se vêem duvidando que EU SOU estou no controle total.  

Aqueles que duvidam estão sendo atacados ferozmente porque o         

inimigo sabe que ele pode explorar suas dúvidas e fazer com que você se              

desvie de Mim. 

Isso nunca deveria ser assim, Meus filhos! Não duvide. Não esqueça           

de minhas promessas para cada um de vocês. Eu NUNCA vou te deixar nem              

te abandonar. Eu tenho cada um de vocês na palma da Minha mão e nada               

pode tirar você dos Meus cuidados.  

Mas sua dúvida pode te levar a ataques que o fazem tropeçar. Aqueles             

que tropeçam são tirados do palco que Eu preparei para você - o palco onde               

Eu posso fazer a Minha vontade em Suas vidas - o lugar onde Eu posso usar                

Sua obediência para glorificar Meu nome na terra.  

Isso é tudo o que o maligno pode fazer. Mas agora, Eu lhe digo que se                

levante e seja Um dentro do meu poderoso exército! Nenhuma arma           

formada contra você prosperará. 

Tudo que você precisa sou Eu em suas vidas. Quando você duvida,            

Meu trabalho é impedido por você. Mas quando você confia em Mim, você             

verá coisas nas quais, mesmo se lhe dissessem, não acreditaria. 

 

1 
90

https://444prophecynews.com/take-heed-alan-carrico/


Não se esconda com medo, pois o medo não é de Mim, mas do diabo. 

 

Se você se sentir com medo, este é o seu aviso de que algo está               

errado em nosso relacionamento. Vinde a Mim e confessa o teu pecado, e eu              

purificarei a tua injustiça e transmitirei a você a própria justiça de Cristo. 

Aqueles vestidos com o manto justo de Meu Filho, Yeshua, farão uma            

grande e poderosa obra na terra antes que Eu te chame para casa para Mim. 

Este é o Meu aviso e encorajamento para aqueles que têm ouvidos que             

ouvem e olhos que vêem, pois o tempo chegou ao fim. 

EU SOU! 

 

Apocalipse 12:12 

12 Portanto, alegrai-vos, céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da             

terra e do mar! porque o diabo desceu sobre vós, com grande ira, porque              

ele sabe que tem pouco tempo. 

Isaías 40:28-29 

28 Não sabes? não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos              

confins da terra, não desmaia, nem está cansado? não há busca de seu             

entendimento. 29 Ele dá poder aos fracos; e para os que não têm poder, ele               

aumenta a força. 

Mateus 21:20-22 

20 E, vendo os discípulos, maravilharam-se, dizendo: Em quanto tempo a           

figueira secou? 21 Jesus respondeu e disse-lhes: Em verdade vos digo que,            

se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que é feito à figueira, mas                

também se disseres a este monte: e seja lançado no mar; deve ser feito. 22               

E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. 

Romanos 14:22-23 

22 Você tem fé? tê-lo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena               

naquilo que permite. 23 E quem duvida é condenado se comer, porque não             

come de fé; porque tudo o que não é de fé é pecado. 

Tiago 1:5-7 

2 Tessalonicenses 1:4-12 

Habacuque 1:5 

5 Eis aqui entre os gentios, e assiste, e admira maravilhosamente; porque            

operarei nos vossos dias uma obra em que não crereis, ainda que vos seja              

dito. 

Provérbios 29:25 

Romanos 10:3-4 

3 Porque, ignorando a justiça de Deus, e estabelecendo sua própria justiça,            

não se submeteram à justiça de Deus. 4 Porque Cristo é o fim da lei para a                 

justiça de todo aquele que crê. 

Romanos 3: 22-26 
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fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2020/02/more-to-come.html 

 

- 08 de fevereiro de 2020 

 

TEM MAIS CHEGANDO 

 

Ezequiel 5:12-14 

12 Uma terceira parte de ti morrerá com pestilência e com fome serão             

consumidos no meio de ti; e uma terceira parte cairá à espada em volta de               

ti; e espalharei uma terceira parte em todos os ventos, e puxarei uma             

espada atrás deles. 

13 Assim se cumprirá a minha ira, e farei com que a minha fúria repouse               

sobre eles, e me consolarei; e saberão que eu, o Senhor, o falei no meu               

zelo, quando tiver cumprido a minha fúria neles. 

14 Além disso te farei perder, e opróbrio entre as nações que estão ao redor               

de ti, à vista de todos os que passam. 

 

Mensagem 

 

Meu filho, enquanto a pestilência (Coronavírus) continua a crescer, a          

América não se humilhou e agora enfrentará a pestilência sem a Minha Mão             

de Proteção sobre você !!!  

 

Você zombou daqueles que tentaram te alertar sobre as infecções          

iminentes!! 

Você riu daqueles que disseram para se preparar!! 

Você pensa que porque está lá (na China), você não tem nada a             

temer!! 

 

Eu digo, ESTE CORONAVIRUS NÃO É COMPARADO COM O QUE ESTÁ           

VINDO!!! 

 

Este é apenas o começo dos Meus julgamentos que foram profetizados           

pelos Meus profetas da antiguidade. Meus sentinelas hoje têm alertado, mas           

somente para serem ridicularizados e zombados. MUITOS acreditam que Eu          

não falo com os Meus escolhidos, porque Eles não ouviram de Mim. 

 

Eu lhe digo: O QUE É FÉ???  LEIA MINHA PALAVRA, E VOCÊ SABERÁ!!! 
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Muitos de Meus filhos ESTÃO MUITO ATAREFADOS com as atividades          

do dia após dia, para dar tempo para Mim. VOCÊ FICA PERGUNTANDO DO             

PORQUE VOCÊ NÃO ME OUVE??? 

 

MINHA PALAVRA DIZ "SE VOCÊ ME PROCURA " - O QUE VOCÊ ACHA            

QUE ISSO SIGNIFICA??? LEIA MINHA PALAVRA PARA SABER!!! 

 

Meu filho, AS PESTILÊNCIAS TEM COMEÇADO!! MUITAS VÃO GERAR         

OUTRAS NOVAS - CADA UMA MAIS MORTAL DO QUE A OUTRA!!! 

 

América, você fica tão presunçosa, mas dentro de suas fronteiras, já           

começaram. Muitos morrerão das novas variedades desencadeadas por        

pessoas com vingança em seus corações!  

 

ORE POR SEU REI, pois ele está em grande perigo! Minha mão está             

sobre ele, mas tentativas serão feitas. O ninho de vespas foi chutado, e as              

vespas estão com raiva!!! 

 

Meu filho, diga aos Meus Filhos que ouvirão para se prepararem para            

ficar em casa (devido a possíveis situações do tipo quarentena em algum            

momento no futuro). Tenha provisões suficientes para durar até que          

termine. 

 

ORE E FIQUE EM MINHA PALAVRA, PORQUE EU LHE OUVIREI E LHE            

GUARDAREI!! 

 

Eu digo a vocês que vão ouvir: O QUE ESTÁ NO MUNDO NADA É              

COMPARADO COM O QUE VINDO!!! OS CAVALOS ESTÃO CAVALGANDO, E O           

JULGAMENTO ESTÁ AQUI AQUI!!! 

 

Eu amo vocês, Meus Filhos, pois ESTE É UM TEMPO GLORIOSO DE SE             

VIVER!!! 

 

EU TENHO TE ESCOLHIDO PARA ESSES ÚLTIMOS DIAS, E MEU          

ESPÍRITO SERÁ PODEROSO EM VOCÊ!! 

 

SEMPRE TENHA SEUS PÉS PREPARADOS PARA APRESENTAR O        

EVANGELHO, PORQUE AGORA É A GRANDE COLHEITA PRONTA PARA         

COMEÇAR!!! 

 

Meu filho, DÊ LOUVOR E ADORAÇÃO AO DEUS DO UNIVERSO!!! 
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DIGA AOS MEUS REMANESCENTES: 

Continue do mesmo que estava indo!  

Fiquem de joelhos em oração, Me buscando sempre! 

Eu estarei com você durante estes tempos de incerteza!  

Permaneça na Minha palavra, pois Eu falarei com você através da Minha            

Palavra!  

Ande no Espírito, e não na carne! 

Mantenha seus olhos em Mim e não nas coisas do mundo!  

 

EU TE AMO E TE VEREI EM BREVE, MEUS PRECIOSOS          

REMANESCENTES, MUITO EM BREVE!!! 

 

Amém. 

Senhor Jesus 
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Fonte: https://444prophecynews.com/i-am-with-you-melinda-goss/ 

 

 

 

EU ESTOU COM VOCÊ 

 

9 de Fevereiro de 2020 22:54 

 

Recebemos uma palavra bonita para todos nós e sentimos urgência          

pelo Espírito a compartilhar imediatamente... senti o Senhor dizendo que os           

outros precisam dessas palavras de encorajamento agora. Seja abençoado. 

 

Escutem, escutem atentamente. 

EU SOU contigo sempre. 

EU SOU contigo. 

Você não sabe, não interessa qual a circunstância ou para que lado o             

vento sopra. 

EU SOU contigo. 

EU SOU seu, e você é MEU. 

EU SOU contigo através das ondas que rugem e dos mares           

tempestuosos. 

EU SOU contigo através da neve e através da chuva. EU SOU contigo             

não interessa o que o vem por aí. 

EU SOU contigo. 

 

Seu Redentor 

Seu Irmão 

Seu amigo 

Jesus 
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fonte: https://444prophecynews.com/bride-must-ready-herself-elizabeth-marie/ 

 

11 de Fevereiro de 2020 

 

NOIVA DEVE SE PREPARAR !! 

 

Por duas manhãs seguidas, enquanto orava, o SENHOR me mostrou a           

URGÊNCIA PREPARAR SUA NOIVA!!! Isso é MUITO SÉRIO!! O tempo está           

ficando cada vez mais curto… o tempo está acabando… NÃO SE ATRASE            

EM TE PREPARAR! 

 

MENSAGEM: 

“Diga ao MEU povo para se preparar para ME encontrar. Mostra para            

eles a importância do arrependimento, confissão e MINHA graça. Eu estou           

voltando muito em breve! Vista as vestes de justiça e da verdade! 

(“Sejamos alegres e nos regozijemos e vamos lhe dar glória, pois o            

casamento do Cordeiro chegou e sua esposa se preparou.” Apocalipse 19:7) 

O mundo não pode continuar por muito mais tempo ou se           

auto-destruirá e implodirá! 

Prepare seus corações para ser MINHA NOIVA. 

Você está estudando a MINHA PALAVRA? Você está olhando suas          

páginas e aplicando elas em sua vida? Você está permitindo elas se            

transformar o seu próprio ser?  

É assim que a transformação da NOIVA acontecerá... através da          

lavagem da MINHA PALAVRA. Ela santificará você. Ela lhe fará santo como            

EU SOU santo. Sigam seus decretos e PALAVRAS, e você encontrará a paz e              

a segurança que está procurando. (Jeremias 33:6) 

Não dependa do homem, mas de MIM para tudo. Não corra para os             

outros para aconselhamento ou consulta antes de vir a MIM. Cultive esse            

tipo de relacionamento COMIGO, e ME deixa ser seu melhor amigo, assim            

como seu noivo. 

Se você colocar os outros diante de MIM, você está então caminhando            

no caminho largo. Corra desse caminho e procure o caminho estreito que te             

leva a MIM e NÃO à destruição. 

Lave suas vestes no sangue do MEU sacrifício, e através da confissão            

do pecado, assim como desviando dos seus maus caminhos. 

Busque a paz e santidade em tudo que você faz e com toda a sua               

força. 

Não olhe ao redor para que seja atraído pelos cuidados deste mundo            

morrendo. Em vez disso, mantenha seus olhos focalizados para cima de           
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onde EU estou. Olhe para MIM e você ficará radiante com o brilho do MEU               

ESPÍRITO SANTO. 

Evite que sua língua fale de falsidades, mentiras, calúnias ou fofocas.           

Use a língua somente para trazer bênçãos e mudanças. Fale à existência            

coisas que não são proclamadas e declaradas. 

Acima de tudo, vista as vestes do AMOR que cobrem uma infinidade de             

pecados. 

Enquanto estou derramando MEU coração em você, que isso seja          

como águas correntes e vivas para os outros. 

Prepare-se para a MINHA ceia do CORDEIRO, e ore para que seja            

considerado digno de participar. Mantenha sua lâmpada cheia de óleo e não            

durma em complacência. 

Eu venho para uma NOIVA PRONTA que tem se preparo, 

não fique para trás! 

Seu gracioso REI & NOIVO 

JESUS CRISTO de Nazaré 

 

RESUMO DE COMO PREPARAR: 

1) Vista as vestes de justiça e verdade 

2) Estude a PALAVRA 

3) Confie no Senhor e não em outros 

4) Confesse seus pecados diariamente e arrependa-se (vire-se do seu          

pecado) 

5) Busque a paz e a santidade 

6) Focalize-se em JESUS e não no mundo 

7) Presta atenção no que fala (controle sua língua) 

8) Ande no amor 

9) Derrame JESUS nos outros 

10) Mantenha o óleo em sua lâmpada e não fique complacente 

11) ELE vem para uma noiva que está PREPARADA 

12) NÃO FIQUE PARA TRÁS 

 

Escrituras 

MATEUS 24:44 

“Portanto, você também estará pronto, pois o Filho do Homem está           

chegando em uma hora que você não espera.” 

APOCALIPSE 16:15 

“Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado - aquele que vigia e guarda as             

suas vestes, para que não ande nu e elas vejam a sua vergonha.” 

EFÉSIOS 6:26 
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“para que Ele possa santificá-la e purificá-la com a lavagem da água pela             

palavra.” 

ROMANOS 12: 2 

“E não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação            

de sua mente, para que você possa provar qual é a boa, aceitável e perfeita               

vontade de Deus.” 

MATEUS 7:13 

“Você pode entrar no Reino de Deus apenas através do portão estreito . A              

estrada para o inferno é larga, e seu portão é largo para muitos que              

escolhem esse caminho.” 

APOCALIPSE 19:13-14 

“Ele estava vestido com uma túnica mergulhada em sangue, e Seu nome é             

chamado A Palavra de Deus. E os exércitos no céu, vestidos de linho fino,              

brancos e limpos, seguiam-no em cavalos brancos.” 

1 PEDRO 3:10 

“porque aquele que amava a vida e vivia bons dias, abstém a língua do mal, 

e a sua lábios de falarem engano.” 

JOÃO 7:38 

“Quem crê em mim, como a Escritura disse, do seu coração fluirão rios de              

água viva.” 

1 PEDRO 4:8 

“E acima de tudo as coisas têm um amor fervoroso por um ao outro, porque               

"o amor cobrirá uma multidão de pecados". 
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Fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2020/02/the-seals-are-snapped.html 

 

11 de fevereiro de 2020 

 

OS SELOS ESTÃO QUEBRADOS!!! 

 

 

Apocalipse 6 

[O Senhor me levou a ler o capítulo 6 várias vezes, com ênfase no ver 8] 

8 E olhei, e vi um cavalo pálido; e seu nome que estava nele era Morte, e o                  

inferno o seguiu. com ele. E lhes foi dado poder sobre a quarta parte da               

terra, para matar com espada, e com fome, e com a morte, e com os               

animais da terra. 

 

Transcrição: 

Meu filho, EU TENHO ABERTO OS PRIMEIROS QUATRO SELOS, e          

poderes foram dados para eles sobre um quarto da Terra. Eles matam com a              

espada (guerras) e com fome (fome) e morte (várias causas) e com os             

animais da Terra (isto é, vírus de aves, suínos, ratos, morcegos, etc.).  

 

NOTA: [O Senhor me deu recentemente uma visão de Sua mão segurando            

o pergaminho, e vi que todos os selos estavam intactos. Então ele começou             

a quebrar ou romper os selos - um após o outro, em uma sucessão muito               

rápida. Ele estava me mostrando que quando chegar naquele tempo, que Ele            

quebraria os selos e iria fazer muito rapidamente, um após o outro.] 

 

Muitos CULPARÃO os cristãos por permitirem isso e trazerem a ira de            

Deus sobre o homem. O QUINTO SELO ABRIRÁ, e muitos que se dizem             

Meus serão mortos por Minha Palavra e o seu testemunho!! Campos de            

prisòes serão montados e serão piores que os campos de extermínio de            

Hitler!! 

 

Meu filho, Eu vou chamar os Meus remanescentes para casa [Ele não            

está falando do arrebatamento - mas da transformação] ANTES DE ABRIR O            

QUINTO SELO - PARA CAPACITÁ-LOS COM O PODER DO DEUS          

TODO-PODEROSO! NADA VAI MACHUCÁ-LOS!!! 

 

ELES SERÃO MEUS SUPER SOLDADOS durante o reinado do maligno!!          

Meus remanescentes guiarão àqueles que recusaram a Marca da Besta!! 
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QUANDO O SEXTO SELO FOR ABERTO, O MUNDO MUDARÁ PARA          

SEMPRE, E MEUS REMANESCENTES SERÃO PODEROSOS NA TERRA!! O MAL          

TENTARÁ SUPERÁ-LOS!! O MAL TENTARÁ SUPERÁ-LOS, MAS NÃO PODERÁ!!! 

 

Meu filho, você pergunta, quando?  

[Eu lhe perguntei: quando serão essas coisas, Senhor?] 

 

Eu digo: ABRA SEUS OLHOS - ELES ESTÃO DESENVOLVENDO AGORA,          

E OS CAVALOS ESTÃO CORRENDO!!! 

 

PREPARE!! PREPARE!! PREPARE!! ENQUANTO VOCÊ TEM      

TEMPO!!! 

 

EM UM DIA, TUDO PARARÁ, E VOCÊ TEM QUE ESTAR PREPARADOS!!!           

SE NÃO - VOCÊ PERECERÁ !! 

 

NÃO PROCURE POR UMA FOLGA!! OS CAVALOS NÃO SERÃO         

LENTOS - MAS CAVALGARAM RAPIDAMENTE!!! 

 

Meu filho, MUITOS que pensam que estão preparados - NÃO ESTÃO!!           

Muitos acreditam que o Reunião acontecerá antes dos selos serem abertos!! 

 

Eu lhe pergunto: O que está escrito no pergaminho que tem os selos             

descritos?  

[Quando Ele perguntou isso, pensei novamente na visão em que O vi            

quebrando os selos, e pensei, não sei, Senhor] 

 

Esse conhecimento é para Mim e o Pai somente - mas a Reunião pode              

acontecer a qualquer hora durante esse tempo.  

[Entendi que isso significa depois que os selos foram abertos]  

 

VOCÊ ESTÁ PRONTO ??? Sua casa está em ordem? Você tem se            

arrependido e se desviou dos seus caminhos maus para Mim? SE NÃO, O             

QUE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO??? Eu convido você agora para Me seguir!!! 

 

Meu filho, nos próximos dias, muitas coisas serão reveladas e jogarão           

essa nação e o mundo para HISTERIA E PÂNICO!!! Fique em oração, e Eu              

vou guiá-lo. Fique na Minha Palavra, e Eu falarei com você. 

 

ASSIM DIZ O SENHOR, EU VENHO EM BREVE PARA AQUELES QUE           

ESTÃO PRONTOS, RESGATADOS E PREPARADOS!!! 

2 
100



 

EU VOU ENCHER ÀQUELES QUE ME PROCURARAM COM MEU         

ESPÍRITO, E GRANDE PODER E FOGO EMITIRÃO DE VOCÊ!!! 

 

MAIORES TRABALHOS VOCÊ FARÁ DO QUE AQUELES QUE VIERAM NO          

INÍCIO!! 

 

VOCÊ TEM QUE TER SUA CASA EM ORDEM E LIMPA!! 

 

VOCÊ TEM QUE ME PROCURAR PRIMEIRO E ME MANTER PRIMEIRO EM           

TODAS AS COISAS!! 

 

NÃO TEMA!! NÃO DUVIDE!! MAS TENHA FÉ -- NÃO!!! TENHA GRANDE           

FÉ!!! (Ênfase muito alta.) 

 

Eu amo vocês, Meus Filhos. Ame seus irmãos e irmãs! PERDOE           

CONSTANTEMENTE!! 

 

Amém. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/be-strong-glynda-lomax/ 

 

SEJA FORTE 

 

13 de  Fevereiro de 2020 

 

Meus filhos, vocês estão vivendo um tempo e uma estação como           

nunca antes no mundo. Grandes mudanças estão chegando ao seu mundo e            

muitos de vocês serão tirados rapidamente de suas vidas e se juntarão a             

Mim aqui no céu. Haverá pouco ou nenhum aviso quando isso acontecer. 

A partir deste dia, mantenha suas casas em ordem e prontas para sua             

partida em qualquer dia. Meu povo ficará sob grande perseguição neste           

tempo. Você deve estar pronto. Seja forte em sua fé em mim. Traga suas              

perguntas para Mim. Traga suas dúvidas para Mim. Deixe-me fornecer as           

respostas que você precisa. 

Seu tempo na terra está quase acabando, fique forte um pouco mais.            

Ore para que você seja considerado digno de escapar das coisas (muito            

ruins) que estão por vir. Ore por seus entes queridos perdidos diariamente.            

Ore para que eu os salve e os refine agora para reduzir seu sofrimento. 

Sede fortes em Mim, Meus filhos. Seja forte em sua fé em mim. 

 

Josué 1:9 

● 9 
Não te ordenei? Seja forte e tenha uma boa coragem; não temas,

 
            

nem te assustes; porque o Senhor teu Deus está contigo para onde            

quer que fores. 

Neemias 8:10 

● 10 
Disse-lhes então: Vai, come a gordura e bebe o doce, e envia

 
            

porções a eles para quem nada está preparado; porque hoje é santo            

para o nosso Senhor; não temais; pois a alegria do Senhor é sua             

força. 

Isaías 40:29 

● 29 
Ele dá poder aos fracos; e para os que não têm poder, ele aumenta

 
              

a força. 

Mateus 24:13 

● 13 
Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 
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SEJA FORTE 

 

13 de  Fevereiro de 2020 

 

Meus filhos, vocês estão vivendo um tempo e uma estação como           

nunca antes no mundo. Grandes mudanças estão chegando ao seu mundo e            

muitos de vocês serão tirados rapidamente de suas vidas e se juntarão a             

Mim aqui no céu. Haverá pouco ou nenhum aviso quando isso acontecer. 

A partir deste dia, mantenha suas casas em ordem e prontas para sua             

partida em qualquer dia. Meu povo ficará sob grande perseguição neste           

tempo. Você deve estar pronto. Seja forte em sua fé em mim. Traga suas              

perguntas para Mim. Traga suas dúvidas para Mim. Deixe-me fornecer as           

respostas que você precisa. 

Seu tempo na terra está quase acabando, fique forte um pouco mais.            

Ore para que você seja considerado digno de escapar das coisas (muito            

ruins) que estão por vir. Ore por seus entes queridos perdidos diariamente.            

Ore para que eu os salve e os refine agora para reduzir seu sofrimento. 

Sede fortes em Mim, Meus filhos. Seja forte em sua fé em mim. 

 

Josué 1:9 

● 9 
Não te ordenei? Seja forte e tenha uma boa coragem; não temas,

 
            

nem te assustes; porque o Senhor teu Deus está contigo para onde            

quer que fores. 

Neemias 8:10 

● 10 
Disse-lhes então: Vai, come a gordura e bebe o doce, e envia

 
            

porções a eles para quem nada está preparado; porque hoje é santo            

para o nosso Senhor; não temais; pois a alegria do Senhor é sua             

força. 

Isaías 40:29 

● 29 
Ele dá poder aos fracos; e para os que não têm poder, ele aumenta

 
              

a força. 

Mateus 24:13 

● 13 
Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 
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fonte: https://docs.google.com/document/d/13azk-l_LIXGuPnPn6-9EnIY3V8xHCxZqwHgTlw9TyxY/edit 

 

 

NÃO SEJA ENGANADO 

 

Mateus 4:4, “Mas ele respondeu e disse: Está escrito: O homem não viverá             

somente e pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus”. 

 

PALAVRA 

Minha noiva, meu remanescente, você é um povo que Eu tenho           

escolhido. Eu escolhi você desde a fundação deste mundo. Meus filhos, todas            

as coisas estão prestes a mudar drasticamente. Tudo o que foi escondido            

deve ser exposto. Todos os enganos serão esclarecidos para aqueles que           

têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. 

Esclarecerei todas as parábolas com clara clareza para aqueles que          

andam obedientemente Comigo como Enoque. Abrirei mistérios ocultos em         

Minha Palavra, as Escrituras Sagradas, àqueles em quem amo e confio. 

Meus Filhos, foram muitas as provações ardentes de Minha Mão, para           

que Eu possa ver o tanto que é devotado para Mim, e não a qualquer ídolo,                

seja um objeto ou uma pessoa, não há diferença em Meus Olhos. Há mais              

testes pela frente, muito mais refino, à medida que Meu calor ardente se             

torna mais quente como nos tempos de Daniel e no reinado de            

Nabucodonosor.  

Meus Filhos, Eu estou com vocês, Eu estarei com vocês, Eu sempre            

estarei com vocês e assim será até o fim dos TEMPOS, conforme está escrito              

em Minhas Escrituras Sagradas . 

Sim, Eu tenho prometido que nunca te deixarei e nem te           

desampararei. Você vai permanecer em fé em tudo o que Eu tenho            

prometido em Minha Palavra, e é por isso que Eu te digo hoje, como está               

escrito. 'O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da               

boca de Deus '. 
Nos dias a frente, o inimigo seduzirá muitos a sair e virá a você como               

um anjo de luz; ele tentará atacar seu calcanhar de Aquiles. Agora é hora,              

Meu amado de jejuar, mas mesmo nisso, você não pode fazê-lo sem a Minha              

Força. 

A carne não conta para nada, pois os que andam na carne morrerão,             

mas os que andarem no Meu Espírito terão Vida e Paz. Digo a você neste               

dia: ande no Espírito e não satisfaça os desejos de sua carne. 

Meus filhos, não temam essas instruções, não digam para si mesmos           

'Eu não posso fazer isso '. Na verdade, você não pode fazer isso sem a Minha               

ajuda, lembre-se de que nada pode fazer sem Mim. Venham a Mim            
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frequentemente, diariamente, para que eu possa encher você com Meu          

Espírito Santo, para que você possa andar como eu. Você andará no poder             

do Meu Espírito Santo e o Consolador o fortalecerá, permitindo que você            

faça tudo o que eu pedir e muito mais. 

Agora é a hora de jejuar, jejuar, jejuar. Para alguns, é uma prática             

consistente; para outros, o jejum tem sido parcial e, para outros, o jejum             

tem permanecido uma coisa deixado de lado por causa do medo. Não            

tenham medo, Meus Filhos, Eu amo todos vocês igualmente, o Espírito Santo            

irá lhe ajudar. Filhos, Eu sou capaz de fazer isso através de vocês. 

Então, Eu falo para você neste dia minha noiva para apresentar seus            

corpos como um sacrifício vivo que é aceitável e agradável a Meu pai. Pois              

Deus é espírito e o Pai procura aqueles para adorá-Lo em espírito e em              

verdade. 

Meu Remanescente, Minha Noiva, Meus Filhos, o caminho para a Vida           

é estreito e poucos são os que o encontram. Quando Eu falo claramente que              

apenas alguns o encontram, isso é como está escrito. O caminho para a vida              

não está nas multidões, nem nos muitos, mas nos poucos. Quando Eu falo             

poucos, Eu quero dizer poucos. Você deve Me aceitar na Minha Palavra.            

Mesmo assim, Eu falo para você, 'Não tenha medo ', pois para o homem é              

impossível, mas tudo é possível com Deus. 

Meus Filhos, ouçam somente a Minha Voz, pois Eu sou o Caminho, e a              

Verdade e a Vida. Existe apenas UM caminho é Eu, Jesus, sou o caminho. O               

caminho é realmente estreito e poucos o encontrarão. O caminho para a            

destruição é amplo e leva abaixo. Eu sou de cima. 

Consagre você mesmo, entregue todos os aspectos de sua vida para           

MIM, neste Dia. Abandone tudo, desista de tudo por Meu Nome. Tudo o que              

você tem com carinho, peço que você largue. Deixe de lado todas pessoas e              

coisas na sua vida. Deixe de lado todos os livros, conferências, bugigangas,            

shows, não interessa o tanto que eles se parecem com Deus. 

Em verdade vos digo, embora eles parecem bem, do lado de fora,            

andam juntos com os ímpios e recebem conselhos dos perversos daqueles           

que os rodeiam. Eu não conheço eles, Amados. Ouça-me! Eu sou de cima;             

eles são de baixo; Eu NÃO conheço eles; afastem-se de todos eles. 

Filhos, cada palavra que você precisa é do Meu Espírito Santo. Eu falo             

de novo que Eu sou do alto e todos os ensinamentos dos homens são do               

próprio Satanás, que se disfarça de Anjo de Luz, assim como também, seus             

discípulos. Essas pessoas não têm em mente as coisas pertencentes a Deus,            

e nem têm em mente as coisas do céu, apenas Meu Pai tem o céu em                

mente. 
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Meus Filhos, escutem-Me, não sejam enganados. O Engano é muito          

maior do que você possa imaginar, tais são os artifícios de Satanás. Ouça             

pois até mesmo os eleitos estão à beira do grande engano e ilusão. 

Você deve Me ouvir, Meus Filhos, pois o que está por vir de fato deve               

testar até os eleitos. Eu peço a vocês que ande pela fé e não pela vista, pois                 

digo isso para alertá-los de que você verá muitas blasfêmias em atos e             

visões nunca antes testemunhados. 

Segure-se firmemente ao que você tem e a todas aquelas coisas que            

levam à vida eterna. Não considere nem a sua vida, pois aqueles que             

perderem as suas vidas por Minha causa, ganharam a vida eterna. Não            

considere a carne de maneira sábia, porque logo toda a carne será destruída             

e somente o incorruptível permanecerá. Eu lhe digo agora: permaneça em           

Mim, pois sem Mim você não pode fazer nada. 

Fique firme, Eu digo, ouça apenas as Minhas Palavras. Não escute           

nenhum dos chamados homens de Deus, apesar deles parecerem bem e           

falarem bem. Meu Evangelho, o Verdadeiro Evangelho ainda precisa ser          

pregado em poder, como no começo. Não ouça este evangelho estranho que            

é pregado agora; verdadeiramente Eu digo que NÃO estou nele. Escute esta            

verdade, pois Eu sou o Caminho, e a Verdade e a Vida. 

Quem abandonou tudo pelo Verdadeiro Evangelho? Onde você vê o          

poder de Deus sendo manifestado nessas chamadas igrejas? Não há poder.           

Satanás enganou enormemente multidões e todos eles andam na carne e           

não no Espírito Santo. Eu digo novamente, não se deixe enganar. Embora            

me seguir pode lhe custar sua vida, você ganhará a vida eterna com Meu              

Pai. Porque a salvação é o suficiente, sempre foi o suficiente. 

Em verdade vos digo que hoje em dia aqueles que perseverarem até o             

fim serão salvos. Permaneça firme, portanto, no poder do Senhor e não            

renuncie ou duvide. 

Eu venho como o Leão de Judá e quem escapará do Seu rugido? 

Escutem Meus Filhos a Meus Mensageiros, pois eles abandonaram tudo          

pelo Reino de Deus e de maneira alguma perderão sua recompensa. No            

entanto, mesmo neste Meu Amado, há mais refinamento a ver com a vinda             

do Meu Fogo. 

Afastem-se, Filhos, afastem-se, digo que de todas as igrejas criadas          

pelo homem pois o Juízo tem chegado, até mesmo AGORA, a esses locais             

abomináveis de fornicação e bruxaria. Não se engane, porque NÃO estou em            

nenhum desses lugares. 

O Meu Espírito Santo é seu professor que reside dentro de você, um             

presente de Meu Pai. Minha Igreja é Meu Povo, Minha Noiva, Meu            

Remanescente, Meus Filhos, esta é Minha Verdadeira Igreja, porque Eu sou           

a Videira Verdadeira e Meu Pai é o Agricultor.  
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Eu sou a Pedra Angular principal que os construtores rejeitaram. Meus           

Filhos, a igreja criada pelo homem tem rejeitado você porque eles Me            

rejeitaram como também rejeitaram o Pai que Me enviou como Eu tenho te             

enviado. 

Não se deixe enganar... Não se deixe enganar... Não se deixe           

enganar… 

Minha Noiva, deixe-Me lavar os seus pés, porque se não Me permitir,            

você não terá parte comigo e nem entrará no Meu Reino. Meu Pai deseja              

uma Noiva imaculada, um povo Santo consagrado que se rendeu totalmente           

a Mim. 

Somente, então, Minha Noiva será adequada para o Reino de Deus. 

Sim, ouça a Minha voz, ouça o Meu Espírito Santo, pois o Espírito traz              

vida e paz, mas a carne traz a morte. 

O fogo está chegando, Minha Noiva, com muito calor ardente. Eu te            

digo neste dia, entregue toda a sua vida a Mim, para as Minhas Mãos. Pois               

em verdade Eu te digo que não haverá outros deuses diante de Mim, muito              

menos aqueles que vem do ego pessoal. 

Eu amo vocês, Meus Filhos, e é somente pelo Meu Espírito que vocês é              

capaz de andar Comigo e fazer as coisas que Eu lhe peço. 

Escolha Meus Filhos, escolha a cada Dia, a quem você deve vai servir             

pois você tem que pegar a cruz diariamente, sim diariamente.  

Consagrai-vos Amados aos Meus cuidados. Tomai o Meu jugo sobre          

você e aprenda de Mim, pois Eu sou humilde e gentil no coração e, em Mim,                

encontrarás descanso para as vossas almas. 

Jejua… jejua… jejua… Ore sem cessar. Embora o espírito esteja pronto,           

a carne é fraca. 

Confie em mim, Meus Filhos, Minha Noiva, Eu sou mais do que capaz             

de passar você através por toda tempestade, todo fogo. Eu posso fazer            

muito mais do que você consegue imaginar.  

Confie em mim, acredite em mim, pois Eu estou sempre com você, até             

o fim dos tempos. 

Eu sou Aquele que é do Início… 

Eu sou Aquele que é o Fim… 

Eu sou o Alfa e o Ômega 

Por acaso o Meu braço é muito curto? Por acaso não sou capaz de              

fazer as coisas que Me agrada? Pois nada é muito difícil para Mim, nada              

Meus Filhos. 

EU SOU QUE EU SOU 
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Palavra recebida em 10 de fevereiro de 2020 

 

Escrituras:  

Salmo 84 

Mateus 5: 1-12 

2 Coríntios 4 

2 Coríntios 5:16 -21 

Salmo 46 

Isaías 53 

 

NA CORTE DO SENHOR 

 

Aqui está o que o Senhor está dizendo hoje ... 

 

Venha para a habitação. Venha e fique na minha corte Meus filhos.            

Venha ao meu Santo dos Santos. Aqueles que andam Comigo são puros e             

sem culpa. Venha a Mim, a Fonte da Vida para as Águas de Todas as               

Estações, onde há cura, bálsamo de cura, para suas almas. 

Eu estou sentado no Meu Trono pela Semente de Mostarda, que se            

transformou em uma poderosa árvore. Aqui, todos os Meus pardais tem           

ninhos em segurança. Aqui, Meus filhos, é o seu verdadeiro lar, comigo. 

Não olhe para o seu lugar temporário aqui na Terra. Não olhe para a              

tenda temporária de seu corpo, sua carne. Pois o que está adiante é novo e               

mais glorioso do que você pode imaginar. 

Eu conheço o fim desde o começo. Eu sou o Omega. Eu sou o alfa. Eu                

sou o Alfa e o Ômega. Eu sei o seu esperado final. Eu lhe mostrei o final,                 

pois aqui é o seu começo. Um novo final deve superar, e muito, o seu               

começo. 

Por acaso você não sabe que Eu estive com você nos fogos da              

Aflições? Por acaso você não sabe que Minha Graça cobriu sua cabeça            

quando uma torrente de abuso foi jogada sobre sua vida. Pois eu, Jesus,             

peguei todas as suas enfermidades. 

Eu coloquei em Mim mesmo cada maldição proferidas sobre sua vida.           

Aqueles que tentaram esmagar o seu espírito, não conseguiram! Aqueles          

que tentaram tirar a sua vida, não conseguiram! Pois EU SOU a ressurreição             

e a vida. 

Aonde você estava fraco, eu aumentei sua força. Quando o inimigo           

veio contra você, de tempo em tempo, atrapalhando seus esforços para Me            

conhecer ainda mais, fiquei na brecha por você, intercedendo ao Meu pai,            

por você. Eu sou Seu mediador. Eu sou a ponte para o Meu pai. Eu fiz isso. 
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Eu tenho varrido todas as suas ofensas com o Meu sangue. Eu protegi             

não apenas você, mas seus filhos também. Não tenho declarado em minha            

palavra que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor? 

Você não sabe que Eu cubro toda a sua casa? Até mesmo aqueles de              

sua casa que não reconhecem minha bondade. Esta é minha misericórdia e            

graça para com você, porque você tem reconhecido o Meu nome. 

O Meu nome está acima de todos os nomes. A Minha glória está acima              

de toda a glória no céu e na terra. Aqueles que tem te odiado, que tem te                 

desprezado, que colocaram pedras de tropeços para fazer você pecar, irão           

sentir as varas de Meus castigos. 

Mesmo assim, até mesmo nisso, minha misericórdia fluirá, porque         

você coloca todas as coisas aos meus pés. Eu tenho movido o Céu e a Terra                

por você para trazê-lo ao meu Local de Habitação de segurança. Minha            

fidelidade é verdadeira. Minha misericórdia nunca acaba. Meu amor por você           

é imenso. Minha salvação é forte enquanto Eu te tiro do poço de lama e das                

profundas águas do pecado. 

Eu sou seu sol. Eu sou seu escudo. Eu te coloquei perto de meu altar.               

Eu planejei o seu andar para você se aproximar de Mim. Para que você              

pudesse Me chamar para lhe ajudar. Oh, como Eu chorei de alegria quando             

você Me chamou, Meu filho, Eu tenho sempre esperado por você. 

O Meu olho está sempre no pardal caindo, mas oh, o quanto Eu te              

cutuquei em sua angústia, sussurrando 'Me chame Meu filho, Eu estou aqui.            

Eu estou aqui'. 
Você não entende isso Meus pequeninos queridos, Meus preciosos         

filhinhos? Eu tenho orquestrado tudo desde que você nasceu.  

Por acaso Eu não levanto as montanhas e achato elas? Eu não arranco             

o mal para plantar minha bondade naqueles, nos quais, Eu amo? Eu não tiro              

o mal de uma casa e coloco você em um lugar de graça? Em um lugar de                 

descanso? Um lugar onde Meus propósitos trarão vida e paz para você e se              

alegrará em abundância. 

Eu sou Aquele que despeja o mal. Eu rebaixo todos ao pó, os que              

servem Belial. Eu joguei muitos em uma cama de espinhos, sabendo que            

seus corações estão empenhados no mal e são atraídos facilmente na           

sedução das riqueza. 

Porque estas plantas de espinhos de gente estão contra Mim. Eles se            

opõem a Mim a todo momento, olhando apenas para si mesmos, cuidando            

da própria pele deles. Mesmo assim, que lucros eles tiveram?  

Pessoas tolas! Eles não Me procuram, exceto ao blasfemar Meu Nome,           

pedindo as riquezas deste mundo. Aonde você acham que será o final deles? 

O fim deles será muito pior do que o começo. Estes são os que              

preferem passar mil anos com os iníquos. Aqueles que preferem as delícias            
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do pecado do que sofrer por causa da justiça. Eles também têm um fim              

esperado que não será do agrado ou escolha deles. Pois o destino deles             

estão selado. À morte deles é iminente no lugar onde o Fogo Ardente nunca              

cessa. Onde haverá lamentos e ranger de dentes. Sim, Eu tenho entregado            

muitos a Satanás. Os olhos deles estão fechados e cegos. 

Mas, isso não é assim para vocês, Meus filhos. Pois você tem clamado             

ao Deus Vivente. Sua alma tem merecida habitar no Meu Tabernáculo. Pois,            

Eu estou realmente vivendo. Eu sempre tenho existido; Ele que era; Ele que             

é; e Ele que voltará novamente. 

E Eu tenho posicionado você para que Eu possa, eternamente, cuidar           

de você e de sua família. Pois na Minha corte há louvor. Na Minha corte há                

paz. E neste lugar, Eu não segurarei nada que é bom para você.             

Certamente, Meus filhos, um dia na minha corte e melhor do que mil dias              

em qualquer outro lugar. 

Certamente, Meus filhos, é melhor vir para as Minhas águas claras e            

vivas do que ir para o homem que não passa de poeira e cinzas e que irá lhe                  

alimentar com as águas barrentas. 

Eu verdade vos digo, em Minhas cortes, em Minha morada segura, há            

fontes tão profundas e tão doces. Existem vales. Vales de piscinas de água.             

Águas, muitas águas, para saciar toda a sua sede. 

Certamente, abençoado é você quando for insultado pelo Meu nome,          

pois seu, é o Reino de Deus. Abençoado é você quando homens te acusarem              

falsamente. Quando você for perseguido por causa da justiça. Eu digo a            

você, nesse dia, Meu ensino é de cima. Eu sou de cima. 

Eu digo, bem-abençoados são os puros de coração, porque certamente          

verão a Deus. 

Você acredita nisso? Venha Meus filhos, venha a Mim. Não retenha seu            

coração ao Deus de Jacó. Eu sou Aquele de quem você tem estado             

procurando. 

Eu sussurro para você, Meu filho, Eu tenho esperado, genuinamente,          

por você para que você Me conheça. Eu tenho movido o céu e a terra para                

encontrar com você. 

Venha, venha ao Meu Santo dos Santos. Venha corajosamente filho,          

você é bem-vindo. 

Eu estou aqui para lhe mostrar o quanto Eu te amo. Eu estou aqui              

para curar você. 

Eu estou aqui para lhe dar uma esperança e um futuro.  

Eu estou aqui para lhe dizer, neste dia, Meu filho, Eu te amo. 

Eu tenho sempre te amado pois Eu sou seu pai e Eu te criei para ser                

meu filho.  

Venha descansar com os pardais. Venha descansar com as andorinhas. 
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Venha e acredite que Eu posso mover cada montanha na sua vida            

quando você perceber que EU SOU QUE EU SOU e então você verá que Eu               

posso fazer o impossível. 

Bem-abençoado é aquele que deposita sua confiança no Senhor.  

Pois Eu sou Ele que era, primeiro, no final; e Eu sou Ele, que é,               

primeiro, no começo. 

Eu sou Jesus 

Eis que todas as coisas são novas. Venha neste dia. Clame ao seu             

Deus, pois Ele certamente está vivo. 

Ele certamente está Vivo, e para sempre. 

Amém. 
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Fonte: 

https://holyspiritwind.net/2020/02/you-must-not-fear-the-coronavirus-or-any-other-prague-that-will-come/#more

-2545 

 

Você não deve temer o “ Coronavírus ” 

ou qualquer outra praga que venha. 

 

 

 

2020.01.02 

 

No final do vídeo que fiz na semana passada, mencionei que ouvi do             

Espírito Santo para orar sobre o "coronavírus"... Ele usou uma linha de uma             

música antiga, “Este é só o começo”. 

Na verdade, isso foi uma confirmação dele de uma pergunta que eu fiz             

no início daquela semana (a semana de 20 de janeiro de 2020). Naquela             

hora, fiz uma pergunta ao Espírito Santo, basicamente: “Esse” coronavírus          

”é a pandemia global do 4º selo?” 

Sua resposta foi “Não”. Ele elaborou, entretanto, que as coisas que Ele            

alertou através de várias vozes, inclusive eu, que estes eventos estão           

prestes a ocorrer. Esses eventos agora se tornarão muito piores do que            

estamos vendo agora.  

Ele também disse que o “coronavírus” não era Dele. Ele foi inventado            

em um laboratório por homens. Isso matará muitas pessoas, mas não terá o             

tamanho e efeito das coisas que serão liberadas durante o quarto selo.  

Esse “coronavírus” é um “teste” para que eles possam ver exatamente           

como as pessoas reagirão e que eles vão usar isso para aperfeiçoar seus             

métodos de controle das massas.  

Ele, o Espírito Santo, também Me disse que se estivermos vivendo e            

orando o Salmo 91 , essa praga e outras não terão efeito sobre o Seu povo.               

(O Salmo 91 é mostrado abaixo). 

O Espírito Santo falou comigo a semana toda e foi isso que o Senhor              

me disse para escrever para aqueles que ouvirem. 

“Me escutem, Meus filhos. Há tanta coisa acontecendo em seu mundo           

agora, tanta confusão que o inimigo está trazendo sobre a terra.  
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Esse é o plano dele e estou permitindo para que teste o coração dos              

homens, até mesmo Meus preciosos eleitos-remanescente-noiva que Eu amo         

tanto.  

Você tem que estar vivendo no lugar secreto do Altíssimo e habitando            

sob a sombra do Todo-Poderoso. Você tem Minhas promessas de proteção           

em Minha palavra, mas você tem que ser obediente no que for instruído. 

Fique perto de Mim agora! Você NÃO DEVE temer o "coronavírus" ou            

qualquer outra praga que venha. Estes são criados pelos homens maus que            

adoram seu inimigo. Em breve, virá uma praga que diminuirá o tamanho e o              

efeito desse "coronavírus". Eu tenho falado que Eu protegerei o lugar em            

que você vive, se você estiver em nosso lugar secreto, tendo um            

relacionamento íntimo Comigo. Apenas repetindo as escrituras com seus         

lábios não vai lhe adiantar em nada, tem que ser a sua vida! 

Eu sei que muitos de vocês não pensaram que veriam um tempo como             

este na terra, mas Eu te digo a verdade; você nasceu para um tempo como               

esse. 

Eu te digo que muito mais pessoas estão orando para Mim neste            

momento desse "coronavírus" surgiu e isso é bom! Muitos voltarão para Mim            

enquanto os julgamentos desenrolam nesta terra. 

O propósito divino para você estar aqui durante esse tempo na terra é             

para procurar e salvar Minhas ovelhas perdidas. 

Este é um trabalho que foi preparado de antemão, até mesmo antes            

que houvesse tempo, para minha noiva-eleita-remanescente fazer. É a         

Grande Colheita que é colhida no final desta era.  

Muitos foram enganados em pensar que escapariam a qualquer         

momento, mas isso não é a verdade. A maioria de Meus           

eleitos-remanescentes-noiva nem Me escuta quando tento contar isso de         

maneira amorosa e gentil por causa de doutrinas criadas pelo homem de            

inspiração demoníaca que se espalharam pelas igrejas. 

Existem eventos que foram escritos nas escrituras pelos Meus profetas          

da antiguidade que tem que acontecer primeiro. Também há eventos que           

tem que acontecer que Eu tenho mostrado para os Meus profetas modernos,            

videntes, sentinelas e servas também.  

Para a maioria, haverá um despertar rude quando o evento ardente de            

inauguração acontecer e eles ainda estarão na Terra. Isso ainda está           

chegando, não demorará, Meu tempo não é o seu e todos os eventos que Eu               

lhe disse que precederam, eles também estão chegando. 

Depois que esses eventos ocorrem, meus alertas para o meu povo vão            

parar completamente. Então uma unção mais poderosa cairá sobre aqueles          

que se prepararam como Eu ordenei, com suas vestes lavadas          
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gloriosamente brancas pela água da Palavra, sem mácula, nem ruga, nem           

coisa semelhante (Ef 5:25-27).  
É este é aquele quem tem mãos limpas e um coração puro, que não se               

elevou à falsidade ou ao falso, nem jurou enganosamente. Ele receberá           

bênção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação (Salmo 24:4-5). 
Digo isso a todos vocês, guarde o Meu mandamento zelosamente, e Eu            

também o guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro,             

para testar aqueles que habitam na terra. (Ap 3:10) 

Se você não teve provações ou tribulações neste mundo, por que Eu            

lhe diria para perseverar? Meu povo não experimentará Minha ira, mas você            

terá provações e tribulações neste mundo. 

Eu uso o inimigo para refinar você como prata e ouro finos, para que              

Eu possa Me ver em você. Mas tenha bom ânimo, porque Eu venci o mundo               

e, pelo Meu Espírito, você também vencerá. Pode haver dor à noite, mas a              

alegria vem pela manhã! EU SOU a estrela brilhante e matinal! 

NÃO DESISTA! Vença este mundo exatamente como Eu, pelo Espírito          

Santo que vive em você por causa do Meu sangue e você tem o Meu               

testemunho e você até odiará a vida que você tem nesta terra, quando             

comparada à vida gloriosa que está à sua frente. Mas antes disso, estou             

fazendo um trabalho em seus dias em que você não acreditaria, mesmo se             

lhe dissessem! (Hab.1:5) 

Será um trabalho rápido, mas o trabalho mais poderoso já feito sobre            

a terra! Vou transformar e capacitar Meus filhos para realizar este trabalho.            

Comigo, nada é impossível para aqueles que acreditam, com tudo o que está             

dentro deles, em Mim e na Minha palavra.  

Esta verdade aumentará em velocidade e intensidade à medida que          

ocorrerem os julgamentos de destruição, calamidade, praga, fome,        

perseguição e qualquer outra coisa que foi profetizada. 

Não temas! O tempo está chegando. 

Os eventos devem se mover rapidamente agora, como Eu disse. 

 

Yahushua Ha Mashiach 

Jesus, o Cristo 

  

Salmos 91 

 

1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do           

Onipotente descansará. 

2 Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza,               

e nele confiarei. 
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3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 

4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te              

confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. 

5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,. 

6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que            

assola ao meio-dia. 

7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 

8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos            

ímpios. 

9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua              

habitação. 

10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 

11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te            

guardarem em todos os teus caminhos. 

12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu              

pé em pedra. 

13 Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a                

serpente. 

14 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei;          

pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 

15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia;             

dela o retirarei, e o glorificarei. 

16 Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 

 

4 
115



Fonte: https://444prophecynews.com/according-to-your-faith-alan-carrico/ 

 

 

 

De Acordo Com a Sua Fé 

 

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020 

Alan Carrico  

 

Olá, meu filho, este é Jeová Elohim falando com você hoje. Oh, Meus             

preciosos, ouçam atentamente, pois EU SOU está falando. Você vê que a            

terra foi lançada no caos em pouco tempo devido à pestilência que foi             

desencadeada.  

Você vê o engano dos poderosos para encobrir grande parte da           

verdade sobre o que está acontecendo. Você também vê padrões climáticos           

estranhos e bizarros, terremotos e agora a tentativa de dividir a Minha terra,             

Israel, com o “acordo do século”. Tudo isso está acontecendo por que a hora              

já está bem tarde, Meus filhos. 

Qualquer nação que cutucar a menina [maçã, retina] de meu olho, ela            

também será cutucada com Grande ira.  

América, uma nação outrora grande nunca mais será grande de novo.           

A América é implacável em seu pecado e o exibe seus pecados sobre a terra,               

mas Eu digo que em breve ela desmoronará.  

Mas para os Meus escolhidos, você não deve temer. De acordo com a             

sua fé, Eu te salvarei do que agora está sobre você. De acordo com sua fé,                

Eu Lhe apoiarei.  

Onde está a sua fé, Meus amados? Você tem uma profunda amor por             

Mim ou você está sendo distraídos por alguma coisa na terra? Todas as             

coisas da terra serão queimadas em breve, e quando isto acontecer, onde            

estará sua fé então?  

EU SOU está chamando cada um de vocês, Meus filhos, para que não             

dê valor a nada que não é de Mim. O tempo é uma coisa que, uma vez                 

passada, nunca mais voltará; portanto, use seu tempo com sabedoria. 

Esteja sempre em Mim. Clame a mim em oração e eu ouvirei;            

repreenda o que está atacando você e eu irei em sua defesa; faça essas              

coisas e eu moverei os céus para você. Mas se você está muito distraído,              

muito auto-absorvido e muito focado em vez mesmo em vez dos “outros”,            

você deve ser refinado ainda mais.  
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Aqueles que foram refinados, escutam o EU SOU claramente agora,          

mas aqueles que não Me ouvem, devem ser refinados ainda mais de acordo             

com sua falta de fé.  

O tempo está próximo, Meus filhos; a porta está quase fechada. Não            

espere mais - o tempo chegou ao fim.  

Deixe de lado qualquer pensamento para sua aposentadoria, para sua          

segunda casa nas montanhas ou nas costas - essas são distrações e não têm              

outro objetivo senão ativar seu orgulho e emoções.  

Mas, EU SOU, o chamou para abandonar as coisas desta terra e a             

fazer obras para o Meu Reino. Agora é a hora, Meus preciosos, pois logo o               

Noivo virá para Sua noiva, e Sua noiva deve estar impecável, para que ela              

não seja deixada para trás. 

Seja como as virgens sábias e não como as imprudentes. Seja cheio            

de óleo do meu Espírito Santo. Isso só pode ser feito através do sacrifício da               

oração e do tempo gasto Comigo e com Minha Palavra.  

EU SOU falou. 

 

Escrituras dadas 

1 Pedro 2:1-3 

2 Portanto, deixando de lado toda a malícia, toda a astúcia, hipocrisia, inveja             

e todas as falas más, 2 Como bebês recém-nascidos, desejam o leite sincero             

da palavra, para que assim cresçam. : 3 Se assim é que provastes que o               

Senhor é misericordioso. 

 

1 Pedro 3:9-18 

9 Não dando mal ao mal, nem grade para grade, mas bênção contrária;             

sabendo que você é chamado para isso, para herdar uma bênção. 10 Pois             

quem ama a vida e vê bons dias, abstenha a língua do mal e os lábios para                 

que não falem mal; 11 Evite o mal e faça o bem; que ele busque a paz e a                   

siga. 12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos               

estão abertos às suas orações; mas a face do Senhor está contra os que              

praticam o mal. 13 E quem é que te fará mal, se sois seguidores daquilo que                

é bom? 14 Mas, e se sofrestes por causa da justiça, felizes sois; e não               

tenhas medo do terror deles, nem te perturbes; 15 Mas santificai o Senhor             

Deus em seus corações; e esteja sempre pronto para dar uma resposta a             

todo homem que lhe pede uma razão da esperança que há em você com              

mansidão e medo: 16 Tendo uma boa consciência; que, embora eles falem            

mal de você, como dos malfeitores, eles podem ter vergonha que acusam            

falsamente sua boa conversa em Cristo. 17 Pois é melhor que, se assim for a               

vontade de Deus, sofrais pelo bem do que pelo mal. 18 Porque Cristo             

também sofreu pelos pecados, justos pelos injustos, para que ele nos           

levasse a Deus, sendo morto em carne, mas vivificado pelo Espírito: 
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Mateus 24:6-8 

6 E vós ouvirá falar de guerras e rumores de guerras; vede que não vos               

perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não            

está. 7 Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e             

haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. 8 Todos estes           

são o começo das dores. 

Lucas 8:24-25 

24 E chegaram a ele, e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós            

perecemos. Então ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água; e               

cessaram, e houve uma calma. 25 E ele lhes disse: Onde está a tua fé? E                

eles, com medo, se perguntaram, dizendo um ao outro: Que tipo de homem             

é esse! pois ele comanda até os ventos e a água, e eles lhe obedecem. 

 

Isaías 41:10 

10 Não temas; pois estou contigo; não te assustes; porque eu sou teu Deus;              

eu te fortalecerei; sim, eu te ajudo; sim, eu te sustentarei com a destra da               

minha justiça. 

 

Mateus 9:28-31 

28 E quando ele entrou em casa, os cegos vieram a ele; e Jesus disse-lhes:               

Creia que eu sou capaz de fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. 29 Então             

tocou os olhos deles, dizendo: De acordo com a sua fé, seja para você. 30 E                

seus olhos foram abertos; e Jesus ordenou-lhes, dizendo: Vejam que          

ninguém sabe disso. 31 Mas eles, quando partiram, espalharam sua fama           

por todo aquele país. 

 

Mateus 25:1-13 

25 Então o reino dos céus será comparado a dez virgens, que tomaram suas              

lâmpadas, e foram ao encontro do noivo. 2 E cinco deles eram sábios e cinco               

eram tolos. 3 Os tolos levaram as suas lâmpadas, e não levaram óleo com              

eles; 4 mas os sábios levaram óleo nos seus vasos com as suas lâmpadas. 5               

Enquanto o noivo se demorava, todos dormiram e dormiram. 6 E à            

meia-noite houve um clamor: Eis que o noivo vem; Saí ao seu encontro. 7              

Então todas aquelas virgens se levantaram e cortaram suas lâmpadas. 8 E            

os tolos disseram aos sábios: Dai-nos do teu óleo; pois nossas lâmpadas se             

apagaram. 9 Mas os sábios responderam, dizendo: Não é assim; para que            

não sejamos suficientes para nós e para vós; antes vereis aos que vendem e              

compram para si mesmos. 10 E enquanto eles foram comprar, chegou o            

noivo; e os que estavam prontos entraram com ele no casamento; e a porta              

foi fechada. 11 Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor,           

Senhor, abre-nos. 12 Mas ele respondeu e disse: Em verdade te digo que             
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não te conheço. 13 Vigia, pois, pois não sabeis o dia nem a hora em que o                 

Filho do homem vem. 

 

Daniel 12:9-10  

9 E ele disse: Vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o               

tempo do fim. 10 Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados;           

mas os ímpios farão perversamente; e nenhum dos ímpios entenderá; mas o            

sábio entenderá. 
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fonte: https://444prophecynews.com/a-great-battle-glynda-lomax/ 

 

Uma Grande Batalha 

 

Não se apegue com a vida que você tem, porque está mudando agora. 

Guarda tesouros no céu e não confie nas coisas que você tem na terra 

porque bem em breve tudo estará perdido, exceto o que você tem feito pelo 

Meu Nome. 

 

O que vem em adiante é uma grande batalha, uma que você nunca 

tem visto antes. A batalha final entre o bom e o mal está logo no horizonte. 

prepare para ver coisas que você nunca viu antes. 

 

Em breve, você estará em minha casa Comigo. Alegre-se! 

 

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 

e onde os ladrões minam e roubam; 

Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, 

e onde os ladrões não minam nem roubam. 

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”,  

Mateus 6:19-21 

 

“Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade; que 

me falta ainda? 

Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 

aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 

E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas 

propriedades. 

Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil 

entrar um rico no reino dos céus. 

E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 

agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 

Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem 

poderá pois salvar-se? 

E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a 

Deus tudo é possível”, Mateus 19:20-26 

 

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas”, Mateus 6:33 

120

https://444prophecynews.com/a-great-battle-glynda-lomax/


Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-peace-agreement---dividing-of-the-land 

 

 

TRATADO DE PAZ  // DIVISÃO DA TERRA 

 

No dia 29 de janeiro de 2020, recebi uma mensagem sobre o ACORDO             

DE PAZ e a DIVISÃO DE ISRAEL. No entanto, não senti paz em meu espírito               

para liberá-lo, pois não recebi nenhuma confirmação até o dia 13 de            

fevereiro de 2020. 

 

Em 13/2/20, acordei ouvindo: 

 

'803' 
 

Quando me levantei e olhei para o relógio, era 8:03 da manhã. Eu             

sabia que era um sinal do SENHOR, então procurei o número na            

Concordância de STRONG. 

 

O número 803 significa: 

 

‘SEGURANÇA’ 

 

O versículo que contém esta palavra está em: 

 

"Pois que, quando disserem: ‘Há paz e segurança’, então lhes          

sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está           

grávida, e de modo nenhum escaparão”, 1 Tessalonicenses 5:3 

 

Neste versículo me lembrei do TRATADO DE PAZ de Daniel 9:27. Uma            

das interpretações deste versículo é que um tratado de paz será assinado            

com Israel e que será o evento inicial da Tribulação. 

 

Poderia ser este o "NEGÓCIO DE PAZ DO SÉCULO " ser realmente este            

começo da tribulação? Somente o tempo nos dirá (os palestinos ainda não            

concordaram com isso), mas definitivamente parece que isso poderia ser          

uma possibilidade. 

 

Me senti impulsionada a procurar o dia certo da assinatura deste           

TRATADO DE PAZ… 28 de Janeiro de 2020. Em seguida, procurei o dia 28              

para ver se tinha algum significado. E isso significava: 

 

‘AGAR’ 
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WOW !!! O SENHOR estava dando um sinal e confirmação! AGAR era a             

mãe de Ismael, e é conhecimento comum que os árabes vêm da linhagem             

de Ismael. 

 

Agora que recebi minha confirmação, agora posso liberar esta         

mensagem: 

 

MENSAGEM: 

 

"Este tratado de paz é outro sinal ao longo do caminho. É uma             

contagem regressiva para o Meu retorno iminente. É um sinal da figueira            

referente a Israel. 

 

A divisão da MINHA terra trará conseqüências para aqueles que o           

fizerem. As repercussões são graves e serão vistas rapidamente. 

 

Ai dos que dividirem a MINHA terra. Desse modo, a deles também            

serão dividida. 

 

A divisão NÃO é a minha vontade... nunca foi e nunca será.            

Entretanto, o homem faz tudo que pode para fazer divisão e destruição. 

 

Eles dizem 'unidade e paz ', e Eu digo isso é um falso pretexto. Não              

haverá unidade e paz até Eu voltar e estabelecer o Meu Reino. 

 

Para aqueles que estão em concordância, ou até mesmo feliz com esse            

plano de divisão, Eu te digo que você não está vendo claramente e             

entendendo os tempos... NÃO haverá PAZ. A terra será dividida e MEU            

julgamento chegará! E depois chega a hora do final. 

 

Prepare seu coração perante MIM. 

 

Continue santificado e santo. 

 

Consagre vocês mesmos. 

 

Eu estou com aqueles que Me seguem, e estão comigo em ESPÍRITO, 

 

O SALVADOR DO MUNDO, 

Yeshua Hamashiach " 
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ESCRITURAS: 

 

1 TESSALONICENSES 5:1-5 

"Mas, quanto aos tempos e às estações, irmãos, não precisam          

escrever para você. 2 Pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor             

vem como ladrão à noite. 3 Pois quando dizem: "Paz e segurança!" então             

repentina destruição os atinge, como dores de parto em uma mulher           

grávida. E eles não devem escapar. 4 Mas vocês, irmãos, não estão nas             

trevas, de modo que este dia os domine como ladrão. 5 Todos vós sois filhos               

da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas." 

 

JOEL 3:1-2 

"Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, quando eu trouxer de            

volta os cativos de Judá e Jerusalém, 2 eu também reunirei todas as nações,              

e trarei eles até o vale de Josafá; E ali julgarei com eles por causa do meu                 

povo, minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações; Também           

dividiram a minha terra." 

 

ZACARIAS 12:3 

"E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra muito pesada para todos            

os povos; todos os que a abandonarem serão cortados em pedaços, embora            

todas as nações da terra estejam reunidas contra ela. 

 

DANIEL 9:27 

"Então ele confirmará um pacto com muitos por uma semana; mas no            

meio da semana porá fim ao sacrifício e à oferta. E na asa das abominações               

haverá alguém que faça desolação, até que a consumação, que é           

determinada, é derramada sobre a desolada”. 

 

GÊNESIS 13:14-17 

"14 E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele:“ Levante              

seus olhos agora e olhe para o lugar onde você está - norte, sul, leste e                

oeste; 15 para toda a terra que você vê que eu dou a você e               

seus [c] descendência para sempre. 16 E farei seus descendentes como o pó           

da terra; para que, se um homem pudesse numerar o pó da terra, seus              

descendentes também fossem numerados" 
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fonte: https://444prophecynews.com/a-great-battle-glynda-lomax/ 

 

Uma Grande Batalha 

 

Não se apegue com a vida que você tem, porque está mudando agora. 

Guarda tesouros no céu e não confie nas coisas que você tem na terra 

porque bem em breve tudo estará perdido, exceto o que você tem feito pelo 

Meu Nome. 

 

O que vem em adiante é uma grande batalha, uma que você nunca 

tem visto antes. A batalha final entre o bom e o mal está logo no horizonte. 

prepare para ver coisas que você nunca viu antes. 

 

Em breve, você estará em minha casa Comigo. Alegre-se! 

 

“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 

e onde os ladrões minam e roubam; 

Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, 

e onde os ladrões não minam nem roubam. 

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”,  

Mateus 6:19-21 

 

“Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade; que 

me falta ainda? 

Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 

aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 

E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas 

propriedades. 

Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil 

entrar um rico no reino dos céus. 

E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 

agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 

Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem 

poderá pois salvar-se? 

E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a 

Deus tudo é possível”, Mateus 19:20-26 

 

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 

vos serão acrescentadas”, Mateus 6:33 
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INIMIGOS DE CRISTO 

 

Escrituras 

Apocalipse 3:14-22 

João 4:19-26 

Lucas 17:19-31 

1 João 2:15-17 

 

ASSIM DIZ O SENHOR: 

 

Como Salomão foi abençoado do Alto, tome nota e considere isso; seu            

coração se voltou para aqueles deuses estrangeiros que o cercavam. Na           

medida que ele abraçava esses deuses em seu coração, juntamente com           

seus costumes, você também abraçou todos esses deuses e suas práticas           

que não são de Mim.  

Ao fazer isso, você está agora em inimizade contra o Pai do alto e se               

inimigos da Cruz de Jesus Cristo.  

Eu chamei vocês como um povo para serem separados, um povo           

peculiar, separado, como uma coluna de ouro - cada um de vocês            

enriquecendo cada parte do Meu Corpo, Meu Templo. 

Há entretanto aqueles que NÃO se voltaram, e nem abraçaram, nada           

além de Mim e Minha Palavra. Esses são os Meus Filhos, e estão altos diante               

de Mim, altos como os Cedros do Líbano. 

Estes são aqueles que Eu tenho separado. Eles esperam por Mim em            

horas diferentes de vigílias do dia e da noite, Me buscando somente. Estes             

são pessoas que pertencem a Mim, Meu Templo, Meu Verdadeiro Templo e            

Meu Corpo. Eles Me adoram em Espírito e em Verdade. 

Os ímpios são aqueles que seguem seus próprios caminhos usando o           

Meu Nome. Esta estrada parece certa aos seus próprios olhos, mas em            

verdade vos digo que eles estão com os incrédulos. E essa estrada malvada             

os leva à morte e à destruição. 

Esses são pessoas que ouvem conselheiros ímpios, conselheiros como         

os duros mestres-tarefa e mágicos do Faraó no Egito. Mesmo assim, Eu            

tenho levantado esse tipo de pessoas para trazer destruição e mostrar uma            

distinção daqueles que são Meus pela Minha Glória e pelo Meu nome. 

Esses jovens conselheiros são como aqueles que Eu levantei após a           

morte de Salomão. Eles irão sentir a minha ira e castigos dolorosos. 

Contudo, Eu declaro que um décimo permanecerá como uma semente          

sagrada para a Minha Glória, somente.  
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Minha ira e punição estão prontos para serem executados com toda a            

justiça, porque Eu sou um Deus justo. Muitos tem abandonado a verdade.            

Sendo assim, Eu devo passar meu julgamento de chicotes para escorpiões. 

O tempo dos conselheiros sábios de Deus, aqueles que conheciam o           

SENHOR e Meus caminhos, são poucos. Pois em verdade vos digo que o             

machado está AGORA na raiz da árvore. O que sobrará são jovens malvados             

e ímpios. 

Eles não sabem nada de Meus caminhos e nem temem o SENHOR.            

Sim... o Meu castigo tem agora mudado de chicotes comuns para caudas de             

Escorpiões, pois eles rejeitado a Palavra do SENHOR. 

Eles rejeitaram o Meu Verdadeiro sacrifício, a entrega do Meu Filho           

Único, Jesus Cristo. Eles tem abandonado o caminho da cruz. Eles aboliram            

a cruz e substituindo ela por ídolos de pedra, madeira e todo tipo de              

idolatria. O seus corações escureceram com todo o tipo de desejo maligno            

que Me provocam. 

Eu digo neste dia eles se prostituíram com deuses estrangeiros os           

quais são como nada. Eles não são deuses de jeito nenhum. Eles são todos              

fúteis. E, por causa disso, cairá Minha Mão do Julgamento. 

 

EU SOU O SENHOR. Me procura e viva! 

 

A idolatria de 'esposas estrangeiras ', ídolos das nações vizinhas, tem          

enganado você lentamente e silenciosamente. A mão do diabo tem te levado            

dolorosamente à morte e à destruição, pois a destruição está chegando e a             

escuridão está aqui. 

Eles tem te tirado para longe do antigo caminho, o Caminho estreito            

que leva para Vida. Os deuses que você adora são do caminho largo dos              

filisteus do próprio inferno. Você tem seguido a doutrina dos demônios para            

a sua vergonha. 

Deuses do materialismo, conveniência e riqueza tem enganado e         

manipulado você para uma cova que foi sua própria criação. Você se deleita             

com luxo, esse falso senso de segurança que você mesmo criou, mas dentro             

de seu coração são todos os tipos de maldade e imundície. Você parece             

branco e imaculado por fora, mas dentro de você, dentro de seu próprio             

coração, existem ossos de homens mortos. Você é uma camuflagem. 

Em verdade vos digo que TODOS serão removidos apenas Pela Minha           

Mão; cada edifício. Cada estátua de ídolo é como uma provocação de sua             

rejeição contra Mim.  

Eu sou contra você filisteus! Eu estou contra TODOS aqueles que tem            

rejeitado o caminho da justiça e rejeitado a Minha Palavra, embora, em um             
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época, você Me conhecia. Tudo o que você tem se tornado e tudo o que você                

tem se tornará como escombros, poeira e cinzas. 

A pedra angular de Jesus Cristo, que já foi o seu fundamento seguro,             

agora está desfeita! Você está desfeito! Você tem rejeitado a Minha Palavra            

e tem Me substituído por deuses que não são deuses de jeito nenhum! Povo              

tolo, nações tolas, você é um povo cujo deus NÃO é o SENHOR. Sua morte é                

iminente. 

Por suas ações rebeldes, Eu o substituirei. Uma vez você era uma            

nação poderosa, abençoada, mas agora libertarei Minha bondade, bênçãos e          

Glória para outra nação, uma nação desconhecida, um povo humilde cujos           

corações estão prontos para receber o que Eu devo dar, pois Eu os tenho              

preparado. Eu tenho levantado essas pessoas por um tempo como este. 

Por causa de seus corações teimosos, sua nação que já foi uma nação             

de grande esplendor, como o rei Salomão, esse que foi adornado com todo             

dom de sabedoria, conhecimento e riqueza da Minha Mão, vestido com mais            

beleza do que todos os lírios de cada nação, agora sereis reduzidos a um              

décimo. 

Eu tenho dado tempo para você se arrepender. Eu tenho esperado,           

mas em vão, você continuou com sua maneira obstinada e rebelde. Na            

vaidade, seus corações enganados não podiam deixar de lado as coisas           

devotadas a seus ídolos. Porque o que você pensa que é precioso é como              

lixo podre para Mim. 

 

Por acaso você não sabe! Ou você não tem ouvido que EU SOU o Deus               

de Abraão, Isaque e Jacó? 

 

Eu sou o Deus vivente. Eu sou Aquele que era bem no início e será até                

bem no fim. Eu, o SENHOR, não mudo. Eu sou de Eternidade. Eu sou Ele               

quem criou os céus e a terra. 

Eu verdade vos digo: você tem procurado riqueza nesta terra. Isto foi            

dado a você pelo príncipe deste mundo. Ele tem cegado os seus olhos e você               

tem participado dos deuses dos filisteus! 

O pior de tudo é que você alega que você vê. Mas você está              

espiritualmente cego, pois você tem ouvido homens de cada nação ao seu            

redor e abraçou os deuses deles! Você tem ouvido do orgulho do homem, se              

apegou ao orgulho da vida, rejeitou o bem por cada mal. 

Você tem criado ídolos do mero homem, mesmo sendo eles de apenas            

poeira e cinzas. Eles tem enrolado em torno do seu coração como a morte.              

Você tem se afastado do SENHOR, que é o Doador de Vida e da saúde para                

o seu corpo. Os tumores, como aqueles infligidos aos adoradores de Dagon,            

serão como uma maldição para você sem cura. E, mesmo assim, você não             
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retorna para Mim, devido ao seu culto aos deuses falsos e a sua rejeição ao               

Autor da Vida. 

Entenda isto: Eu tenho escolhido quem Eu tenho escolhido e estes Eu            

levo para um lado, como fiz com Meus primeiros discípulos. Eu revelo a             

Minha Verdade claramente, até os simples podem entender. Esses são os           

Santos que são humildes e sem escolaridade nos caminhos do mundo, sem            

escolaridade na injustiça. Em verdade Eu vos digo que muitos são           

chamados, mas poucos são escolhidos. 

Eu, Eu mesmo, predestinei àqueles a quem salvarei e àqueles nos           

quais pereceram, como Judas Iscariotes. Eu escolhi Judas desde o início para            

fazer parte da Minha Igreja, mas a traição dele foi, em última análise, pela              

Glória de Deus. Ele foi enganado pelo amor ao dinheiro e honrou os mesmos              

homens que se opunham a Mim. Aqueles que seguiram religiosamente a Lei            

e não receberam e nem andaram no Meu Caminho de santidade ou pelo Meu              

Espírito. 

Em verdade vos digo que a mão do homem com a garrafa de uísque              

tem mais coração para Mim. Seus corações são como pedra! Você vê agora             

o porque Eu sou Jesus, amigo dos pecadores. Eu vim pelos pecadores, não             

pelos justos que não precisam de Mim. Na hora marcada, Eu vim para servir              

e considerar cuidadosamente aqueles a quem Eu revelo minha Glória. 

Meus filhos, tenha cuidado com aqueles que o confortam como Jó. Eles            

o fazem com a própria sabedoria deles. Com as suas palavras religiosas            

bem-intencionadas. Estes são os cães, os lobos em pele de cordeiro. Aqueles            

que manipulam pela letra da Lei tendo eles corações de pedra. 

Eles andam em bruxaria, conforme o espírito de Jezabel, controlando o           

Meu povo, as minhas ovelhas perdidas e aqueles fracos na fé, apesar deles             

serem meus. O orgulho é o manto deles, e no orgulho deles os derrubarei de               

uma grande altura. Esses consoladores falsos, trabalhando no espírito de          

jezabel. Eles não se importam com Minhas Ovelhas. Eles são profundamente           

enganados, presos em seus próprios corações de justiça própria. Eles acham           

que está tudo bem! Não está! Um despertar rude é iminente! 

Eu, o SENHOR, não mudo e nem os Meus caminhos são           

desconhecidos. Eu Honrarei e cumprirei Minha aliança de paz com aqueles           

que andam pela fé e não pela vista. 

Chegou a hora dos tem chegado. Está aqui. Eu vou permitir que            

muitos passem pelo Meu fogo refinador. Ele é essencial para remover toda a             

impureza. Do mesmo jeito que Eu fiquei cortando muitos homens do           

exército de Gideão, do mesmo jeito refinarei o Meu Povo para testar aqueles             

que realmente têm um coração em Mim. 

 

Sim, Eu, o SENHOR, não mudo. 
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Do mesmo jeito que Eu trouxe Pedro ao lado e lhe perguntei para ele              

três vezes: "Você me ama? " Do mesmo jeito, Eu vou levar o Meu povo ao               

lado, para que estes sejam provados para fazer obras maiores para Mim. 

Vai custar muito caro; pois na verdade vos digo que, neste dia, a             

menos que você pegue a sua cruz, diariamente, e Me siga, você cairá do              

caminho.  

Bem-aventurados vocês que são insultados por Minha causa, porque         

de vocês é o Reino de Deus. 

O mendigo nesta terra não recebeu sua recompensa aqui na terra,           

mas para a vida eterna. Assim será as multidões que só encontrarão sua             

recompensa somente neste mundo, pois eles amaram somente as coisas e           

os prazeres desse mundo. Eles perderão por toda a eternidade. 

Você é rico e não precisa de nada? Em verdade Eu vos digo que você é                

pobre, nu e cego. Seria melhor ter seus olhos arrancados como Sansão para             

remover a sua visão deste mundo e de seus prazeres do que abandonar a              

vida eterna. 

No entanto, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os            

primeiros. 

Você escolheu o Rei Saul e não o Rei Davi 

 

EU, O SENHOR FALA.... 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/15/wall-of-fire/ 

 

 

MURALHAS DE FOGO 

 

Palavra profética dada ao meio-dia 25 de outubro de 2016  

 

“E eu mesmo serei uma muralha de fogo ao redor, declara o SENHOR, e Eu               

serei a sua glória interior”, Zacarias 5:2 

 

Escrituras 

Mateus 13:44-45 

Zacarias 2 

Oséias 8 

 

ASSIM DIZ O SENHOR… 

 

Ouça Minha filha! Escute! Você que está machucada com chicotadas          

por tempestades e não está encorajada. Veja, Eu te remi como Rute e             

Abigail, verdadeiras filhas que se curvaram ao Seu Senhor, e é assim que             

você também se curvou a Mim. 

Eu conheço todos os seus problemas e o tanto que é fraca de coração              

em relação àqueles que não consideram o Reino de Deus com toda a justiça.              

Mas, Eu te digo a verdade: Minha filha, aqueles que Me buscam de todo o               

coração, Me encontraram; Eu virei cheio de bondade. 

Veja! Presta atenção! Eu estou te protegendo como um muro de fogo.            

Este muro de fogo está ao redor de todos aqueles que Eu amo. Não tenham               

medo Meus filhos e filhas, pois Meus anjos poderosos foram enviados para            

protegê-los. Eles vigiam sua vida. Suas espadas flamejantes estão prontas          

para a batalha contra os principados e poderes das trevas. 

Óh minha amada filha! Não temas! Pois Eu tenho te redimido. Você é             

amada pelo Próprio Príncipe da Paz. 

Olha, Minha filha! Olha, Eu estou sentado, nas nuvens do Céu e Minha             

Glória, Eu não vou dar a nenhum outro. 

Eu falo com carinho aos Meus filhos, assim como Eu estou falando com             

você, Eu digo: não tenha medo, pois Eu tenho visto todas as suas lágrimas.              

Eu tenho visto a sua pobreza contudo você é rica, rica em Mim! Eu vejo sua                

vida QUE ninguém teve igual e muitos te odiaram sem uma justa causa! 

Minha filha, Meus filhos, saibam disso! Eu te amo. Continue a Me            

chamar! Olha! Eu estou descendo em sua direção. Eu inclinei Meus ouvidos            

em sua direção, pois em verdade vos digo: Eu tenho ouvido todos os seus              
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gritos do céu. Embora você tenha sido derrubada, Eu te levantarei; tenha            

bom ânimo, segure na Minha Palavra, pois Eu sou Fiel e Verdadeiro. 

Eu vou falar muitas palavras através de você, Minha filha. Você é            

amada por Meu Filho; pois Eu verdadeiramente conheço aqueles que          

pertence a Mim. 

Permaneçam em Mim, permaneçam em Mim, humilhem-se       

continuamente perante Mim; continue procurando a Minha Face, pois Eu          

estou aqui esperando ouvir de você. 

Saiba disso! Eu tenho colocado um muro de fogo ao redor daqueles            

que Me pertencem, meus verdadeiros filhos e filhas. Pois Eu tenho muito            

mais coisas para lhes mostrar nos reinos espirituais, pois a escuridão tem            

descido sobre esta terra. Satanás e suas legiões estão correndo em grande            

velocidade. Eles estão se agrupando em poder porque até mesmo o Meu            

próprio povo tem quebrado a Sua aliança comigo. 

Toque a trombeta, Meus Santos Queridos! Pois uma águia tem          

descido, a maldade foi libertada, pois o Meu povo tem se tornado um povo              

de lábios impuros. 

Fale claramente! Pois em verdade vos digo que aqueles que se           

desviaram de Mim e dos Meus Caminhos para o caminho da destruição, eles             

serão lançados juntos com os incrédulos. O santo tem se tornado profano. 

Oh! como o Meu coração se entristece com a incredulidade até mesmo            

daqueles nos quais Eu tenho chamado. 

 

Óh engano! Óh engano! 

 

Então Eu te digo hoje Minha filha, permaneça aonde Eu tenho colocado            

você. Permaneça humilde diante do Seu Deus, pois não há ninguém mais            

além de Mim, filha; pois todos os outros deuses são como nada. Eles são              

apenas um vapor no vento. 

 

Óh engano! Óh como o Meu coração se entristece com o que está por              

vir. 

 

Sim, Minha filha, você é amada além da medida. Avise Meu povo, pois             

é isso que Eu tenho planejado para você. Eu tenho te treinado você mesmo              

desde o início. 

Alerta o Meu povo, alerta o Meu povo para voltar para Mim. Abandonar             

TUDO e Me seguir, pois todo o restante não vale nada. 

A salvação é o maior presente que Eu dei ao Meu povo. Não há nada               

mais nesse mundo tão valioso quanto a salvação. Ela é a pérola com um              

preço muito alto. 
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Muitos do Meu povo começaram bem. Eles mantiveram os olhos em           

Mim. Mas, agora, eles tem se enroscado nos caminhos desse mundo, na            

cobiça dos olhos e no orgulho da vida. Eles tem jogado e descartado Meu              

sacrifício para fora como se não fosse nada; mesmo assim, Eu tenho dado             

tudo, até mesmo o Caminho para a vida eterna. 

Minha filha, você é Minha profeta e vai ver que Eu vou levantar muitos              

nestas últimas horas no espírito de Elias - ungido com uma porção dupla             

como Eliseu. 

Meu fogo de santidade está chegando e Eu digo 'Quem permanecerá? '           

Pois muitos estão esmagados pela humildade de Meu Filho e Seu Evangelho.            

Ele é a Rocha da ofensa, a Pedra Angular de Sião. 

Então, Me escuta Minha filha, fale claramente, escreva claramente,         

quaisquer que sejam os presentes que Eu tenha lhe dado, use eles para a              

Glória do Meu Nome.  

Pois o Meu Reino não é deste mundo. Meu Reino não se ajuntará com              

os profanos ou imundos, pois há muitos que vivem uma vida que não é de               

Deus mas ficam declarando que Me conhecem! Mas Eu vejo tudo e testo             

cada coração do homem. 

 

Eu, o SENHOR, não vou ser ridicularizado. Eu sou um Deus Santo e Eu              

não vou conhecer nenhuma pessoa ímpia. 

 

Presta atenção! Meu Muro de Fogo está ao redor daqueles cujos           

corações buscam o Reino de Deus. Para aqueles que não têm outros deuses             

diante de Mim. 

Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração             

para entender, Eu digo, escute somente Ele! Escute o Meu filho amado! 

 

Corra!...  Corra!... Corra!... para Aquele que é poderoso para salvar. 

 

Fuja! ... fuja! ... fuja! ... da ira vindoura. 

 

Sim, Minha filha, Minhas filhas, Meus filhos, enquanto você tem o           

sopro da vida dentro de você, alerta o Meu povo sobre a Ira vindoura do               

SENHOR. 

Pois, na verdade Eu vos digo que não é um dia de alegria, mas de luto. 

 

Eu sou Ele que tem te enviado. 
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fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/17/revival-of-repentance/ 

 

 

REAVIVAMENTO DE ARREPENDIMENTO 

[Renascimento do Espírito Santo] 

 

Escrituras: 

Lucas 3:4-18 

Isaías 55 

2 Crônicas 7:14 

 

Eu estou fazendo um caminho onde não havia caminho antes para           

aquele povo que foi abandonado, rejeitado ou expulso. 

Do céu, somente pela Minha Mão, Eu reduzirei a pó as montanhas e             

sacudirei as planícies a níveis profundos onde Eu jogarei muitos ídolos, para            

nunca mais serem vistos. 

Antes do retorno de Meu Filho, Eu vou sacudir todas as nações de seus              

orgulhos e complacências de que tudo está bem e continuará como antes.            

Eu vou trazer uma grande calamidade a todas as potências econômicas,           

reduzindo eles a cinzas. 

Meu Reavivamento do arrependimento que cairá do céu, não vai ser           

agradável e bonito. Ele não vai ser um reavivamento planejado e organizado            

pelos homens, porque o pecado é imundo e uma depravação que nenhum            

homem consegue entender. 

Meus caminhos não são os seus caminhos e Meus pensamentos não           

são os seus pensamentos. Não se apóie em seu próprio entendimento, e não             

siga as tradições e agendas deste mundo ou da igreja criada pelo homem.             

Pois os seus caminhos são uma abominação aos Meus olhos e coração, e             

cheios até a borda com hipocrisia, maldades, mentiras, injustiça e          

assassinato. 

O mundo e a igreja criada pelo homem, chamada cristianismo, seguem           

os desejos da carne. Eles procuram continuamente aparências externas,         

sempre procurando resultados para perpetuar o orgulho do homem. Eles          

estão destinados a cair de uma grande altura. 

Mas Eu sou o SENHOR que examina o coração, e Eu vejo todos os              

segredos do coração dos homens, desde a manhã até os longas horas da             

noite. Preste atenção Meu povo, pois Eu sou o SENHOR e todas as coisas              

que você esconde com tanto cuidado, Eu posso ver. 

O Reavivamento está chegando, mas é como uma onda de proporções           

tão grandes que expõe o pecado, até à Casa de Deus. Eu não disse que 'Meu                

julgamento cairá?' Sim, Meu Reavivamento é para o arrependimento. Não          

resta mais nada senão o arrependimento. 
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O julgamento CAIRÁ, o fogo do Espírito Santo cairá com grande fervor. 

Não se alegrem com isso. Pois esta não é uma hora de dançar, mas de               

chorar e de lamentar, pois o fedor do pecado chegou aos céus e continua a               

transbordar. 

Rejeite os ensinamentos do homem. Rejeita suas próprias agendas,         

pois, se não o fizer, você será varrido pelos furacões. 

Muitos negligenciaram o coração daqueles que não podem sobreviver         

por si mesmos, mas Eu escolhi aqueles fora da igreja que não se uniram à               

sua hipocrisia e apostasia chamada cristianismo. Em verdade te digo que           

Cristo NÃO tem parte com esses, pois essas pessoas são obreiros de            

iniqüidade; Eu não os conheço. 

Se você ama como Cristo ama, então Me amaria e obedeceria aos            

Meus mandamentos. 

Se você me Amasse, você seria cumpridor da Minha Palavra e não            

somente ouvinte. 

Se você me amasse, caminharia uma milha extra, entregaria TUDO o           

que tiver aos pobres e considere e cuide das preocupações dos outros antes             

de si mesmo. 

Não falei em Minha Palavra, pois, de fato, está escrito, muitos           

blasfemam de sua religião do cristianismo por causa de sua própria           

hipocrisia. 

Eu sou contra esses líderes, pregadores que falam a Minha Palavra           

com um espírito humano, pois eles pertencem a Satanás e seus demônios.            

Eles falam de um conhecimento desse mundo o que não tem nada a ver com               

o Reino de Deus. 

Eu repreendo aqueles a quem Eu amo, porque em verdade vos digo            

que muitos não estão prontos para Me receber. Um reavivamento do           

arrependimento está chegando a muitas nações, mas isso será de saco,           

cinzas e jejum. 

Minha igreja tem se tornado pior do que Sodoma e Gomorra, por isso             

digo novamente: 'Eu não julgarei essas pessoas, as nações cujos pecados           

são piores que Sodoma? ' 
Em verdade vos digo que você não se importa com as almas perdidas,             

essas pessoas a quem Eu amo. Você está querendo uma saída rápida para             

evitar ser perseguido por causa de Jesus Cristo. 

 

ARREPENDA… 

 

Meu fogo está perto e quem suportará esse reavivamento? 
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Sim, Meu reavivamento do arrependimento está chegando para salvar         

os perdidos, salvar os pobres de espírito, salvar as viúvas, os órfãos, e os              

outros órfãos que nada têm. Eles não têm nada por causa do pecado de              

corrupção moral e espiritual, de depravação, da ganância… você não se           

importa com as Minhas ovelhas perdidas pelas quais Eu morri. 

 

ARREPENDA... 

 

Caia de joelhos, Óh nação impura que outrora Eu tinha abençoado! 

A sua lâmpada foi removida e Eu tenho cuspido para fora aqueles que             

são mornos, embora eles ainda não conseguem perceber. 

Eu vou trarei um tipo de trevas como nunca foi visto antes; será pior              

do que o que está por vir para muitos no inferno. 

 

ARREPENDA... 

 

Fuja para o arrependimento porque Jesus pagou por tudo. 

 

ARREPENDA... 

 

Pois o Meu reavivamento vindouro é um reavivamento ao         

arrependimento isso com muito choro e lamentação. 

 

Em verdade vos digo que este é o VERDADEIRO santo reavivamento. 

 

ARREPENDA… 

 

Eu sou o SENHOR 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/18/him-that-stole-shall-steal-no-longer/ 

 

 

AQUELE QUE ROUBOU NÃO VAI ROUBAR MAIS 

 

Escrituras: 

João 1:1-18 

João 10:1-18 

 

 

ASSIM DIZ O SENHOR: 

 

Estou libertando Meu povo das mentiras do inimigo. 

 

Hoje Eu declaro que aquele que roubou não vai roubar mais, a astúcia             

dos homens esta desfeita! 

Tudo está revelado. Os inimigos de Deus semearam corrupção e          

mentira em Meu Nome. Esses são aqueles que em seus orgulhos semearam            

para a destruição. Eles tem semeado o vento agora devem colher o furacão. 

Essas pessoas, hipócritas, fariseus tem se vendido pelo amor ao          

dinheiro. Estes são aqueles que usam a Palavra de Deus para amassar a             

verdade com toda injustiça. 

Onde essas pessoas oprimiram o Meu povo, agora é a hora de colher o              

que plantaram. Esses são aqueles que não deram nenhum frutos. Esses são            

aqueles que não vêem nenhuma necessidade de arrependimento, pois em          

suas próprias mentes, eles se justificam. O tempo da Minha reunião está            

aqui. Alguns para o favor de Deus e outros para a ira. 

Eu Te digo Meus filhos, aquele que o roubou, não roubará mais; pois a              

Minha palavra é Verdadeira. Eu sou Fiel e Verdadeiro. Minha palavra é certa             

e sobre a Minha palavra, Eu criei a fundação deste mundo, porque Eu sou a               

Rocha das Eras. 

Eu sou a Verbo e em Mim não há mentira; não há nenhuma palavra              

torta. Eu sou aquele que endireita os caminhos tortuosos e Eu sou aquele             

que nivela as montanhas para torná-las boas para passagens. Eu sou tudo o             

que você precisa, pois Eu sou o Verbo, como está escrito: "No princípio era o               

Verbo e o Verbo estava com Deus e a Verbo era Deus". 
Eu sou o seu tudo em tudo. O que é o homem que você está atento a                 

ele? O que ele pode adicionar à Minha Palavra? Em verdade vos digo que              

qualquer um que acrescente ou retire da Minha Palavra Eterna, será visitado            

com as pragas descritas em Minha Palavra e aqueles que tirarem da Minha             
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Palavra Eterna, perderão sua recompensa. Perderão qualquer esperança de         

compartilhar na Árvore da Vida. 

Eu digo novamente, por que você vai ao homem? Por que pagar pelas             

coisas que Eu te dei livremente? Por acaso Minha Palavra não declara a             

todos: “Vinde todos os que têm sede, venham às águas; e você que não tem               

dinheiro, venha, compre e coma! Venha comprar vinho e leite sem dinheiro,            

sem custo.” 
Por que gastar o seu dinheiro com o maná de ontem? Pois esses             

homens o alimentam de maná adulterado, maná esmagado, desfiado em pó,           

pelo qual não há nem migalhas para os cães? 

Minha Palavra não é o suficiente? O Meu braço é muito curto? Você             

acredita que Eu sou o Doador de toda a Vida? Se você não acredita nisso,               

por que fala do Meu Nome? Em verdade Eu vos digo que muitos de vocês               

estão falando mentiras e o seu pai é o pai de todas as mentiras. 

Para aqueles que Me amam, para aqueles que verdadeiramente Me          

seguem, para aqueles que Me buscam com todo o seu coração, Eu declaro             

hoje, aquele que roubou não roubará mais. 

O tempo chegou para os ladrões e assaltantes. Aqueles que usam o            

Meu Nome para trancar o Meu Reino pela força. Eles devem encontrar a             

porta fechada por toda a eternidade, pois quando Eu fechar essa porta,            

ninguém pode abri-la. 

Para Meus amados filhos, Eu estou abrindo uma porta nova com novas            

oportunidades para Me servir em verdade e amor. Portas abertas para trazer            

muitas almas perdidas. Almas que nunca ouviram falar do Meu Nome. Almas            

não poluídas por homens astutos e tradições de homens. Almas que estão            

prontas para serem trazidas amorosamente para o Meu Reino. 

Eu também estou abrindo novas portas onde o profundo         

arrependimento está disponível. Onde o Meu amor nunca te deixará ir.           

Trarei você de volta ao seu primeiro amor. Sim, aquele que roubou, não             

roubará mais. O seu tempo é curto. O seu final é seguro e permanente. 

Eu sou o Bom Pastor. Eu sou a Ressurreição e a Vida. Eu sou aquele               

que cuida das minhas ovelhas perdidas. Mentiras que foram faladas para as            

ovelhas. As ovelhas foram deixadas sem nenhuma esperança da Minha          

Verdadeira Palavra. Pois Eu sou Jesus, Eu sou o Verbo que se fez carne. 

Minha ira se acende contra aquelas pessoas cujas palavras, palavras          

duras, quebraram o espírito de Meus filhos. O tempo deles acabou. Eles,            

certamente, não escaparam do Meu Julgamento. Eu tenho construído a          

riqueza e prosperidade deles, para que, quando eles forem removidos, tudo           

irá para você. Sim, aquele que roubou não roubará mais e tudo o que o               

inimigo construiu com orgulho será um presente para você. Pois quando           
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meus filhos deixaram o Egito, eles foram embora com grande favor e            

provisões pela Minha mão. 

Não há nada muito difícil para mim? Meu braço é muito curto para             

abençoar cada um de meus filhos? Saibam disso, guardei o melhor vinho até             

o fim. Eu tenho reservado as maiores bênçãos para aqueles que sofreram            

em lágrimas. A manhã está aqui! A manhã tem começado. Está aqui! Feixes             

de alegria estão aqui! 

 

Quem está aqui, Meu amado, quem está aqui é Eu SOU. EU SOU QUE              

EU SOU está aqui!  

 

Você entende o que Eu estou lhe dizendo, meus filhos? O Grande EU             

SOU está com você! EU SOU está aqui com você! Se Deus é por você, quem                

pode estar contra você? 

EU SOU por vocês, meus filhos! Eu tenho sempre estado com você, e             

por que não estaria? Então, deixa aquele que roubou não roubar mais.  

Eu sou TUDO que você precisa! O que mais há Meus filhos? 

Deixa aquele que acrescenta à Minha Palavra, permanece desfeito!         

Deixa aquele que tira da Minha Palavra, que seja entre os amaldiçoados. 

Eu tenho movido o céu e a terra para colocar você em uma posição de               

Meu favor, pois Eu tenho falado, e assim será. 

O tempo tem chegado, e é agora, que os anos que os gafanhotos             

comeram, não devorarão mais. Tudo o que foi perdido será recompensado           

de volta para você. 

Alimente-se em Mim neste dia. Alimente-se de Minha carne.         

Alimente-se de Meu maná fresco hoje. 

Hoje a porta está aberta para aqueles que andam comigo até os meus             

caminhos santos. Esta porta que ninguém pode fechar! 

Hoje a porta se fecha para aqueles que roubam, assaltam e destroem            

dos Meus cordeiros e ovelhas. Eles não vão devorar mais e esta porta que              

ninguém pode abrir! 

Hoje, Meus filhos, vocês estão de pé sobre a Rocha das Eras que não              

será movida, pois vocês estão de pé em Cristo Jesus! Amém! e todos eles              

choram Santo! Santo! Santo! Amém! 

 

EU SOU O SENHOR 
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Fonte: https://444prophecynews.com/i-want-you-to-head-into-the-storm-cryptic1/ 

 

 

 

EU QUERO QUE VOCÊ ENTRE NA TEMPESTADE! 

 

24 DE FEVEREIRO DE 2020 16:23 

CRYPTIC1 

 

Em 23.2.20, eu estava assistindo a um vídeo do Midnight Hour Oil            

chamado 'Chegou a hora de trabalhar Igreja!'. No vídeo, esta pessoa no            

YouTube compartilhou um sonho que ela teve do Senhor. Nesse sonho, ela            

estava olhando por uma janela e viu uma grande tempestade se           

aproximando.  

Muitos grandes barcos a motor estavam indo para a segurança da           

costa a uma velocidade máxima, mas havia um pequeno barco que se            

destacava.  

Estava lento mas seguramente indo na direção oposta, direto ao meio           

da tempestade. Enquanto assistia ao vídeo, no meu espírito, ouvi 'você é o             

barco'. Então eu recebi esta mensagem. 

 

QUERO QUE VOCÊ VÁ PARA A TEMPESTADE! ENQUANTO O MUNDO AO           

SEU REDOR SE DESINTEGRA - SEJA DE MEDO OU DESTRUIÇÃO, EU QUERO            

QUE VOCÊS, MEUS FILHOS, VÁ PARA A TEMPESTADE E VÁ PARA A            

BATALHA! MINHA IGREJA TEM ADORMECIDO POR TEMPO DEMAIS E NÃO É           

SOMENTE A HORA DE LEVANTAR MAS PARA MARCHAR PARA A BATALHA           

PARA FAZER A MINHA OBRA! 

 

Eu te chamo agora, oh igreja, para que se levante mais uma última             

vez! Esta é a hora da sua chamada! Esta é a hora da sua redenção! Ouça oh                 
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santos do Deus Altíssimo! Este é verdadeiramente o seu destino e a razão da              

qual Eu te chamei!  

Não tenha medo! O MUNDO VAI CORRER E ESCONDER, MAS ESTA É A             

HORA DE MEUS SANTOS SE LEVANTAREM E IR PARA O MEIO DA BATALHA!             

Coloque a sua armadura diariamente! Mantenha Minha palavra em seus          

corações e guarde-a para que não seja tirada! 

VOCÊ ANDARÁ EM MEU PODER E AUTORIDADE QUANDO VOCÊ SE          

ARMAR DESSA MANEIRA PORQUE VOCÊ ESTÁ INDO PARA A BATALHA!          

PREPARE-SE PARA A GUERRA! 

Eu Falo da batalha espiritual. A batalha começa nos céus e depois se             

manifesta na terra. 

CHEGOU A HORA, MEUS FILHOS! 

Acorde do seu sono adormecido - há muito trabalho a ser feito! 

As pessoas estão morrendo em todo o mundo e MINHA IGREJA ESTÁ            

DORMINDO EM VEZ DE REPREENDER, PRENDER E LIBERAR, TOMANDO         

POSSE DO TERRITÓRIO, POLEGADAS POR POLEGADAS! NÓS DEVEMOS        

ESTAR SOBRE O NEGÓCIO DO MEU PAI!  

LEVANTE! LEVANTE! LEVANTE! 

Oh igreja - a sua hora chegou assim como chegou a minha hora de              

tentações e provações enquanto Eu andava nesta terra! 

Mas você não enfrentará essas provações, tribulações e tempestades         

sozinhos, pois Eu estarei sempre com você! Mas você deve permanecer em            

Mim!  

Eu sou a videira e vocês são meus ramos que darão muito fruto! 

ESTÁ É A SUA HORA MEUS FILHOS! LEVANTAM-SE! LEVANTEM-SE         

PARA A BATALHA DE UMA VIDA!  

JÁ TEM COMEÇADO! 

 

YESHUA, seu Salvador, que o leva à batalha e à vitória! 

 

Escrituras: 

Salmo 18:39  

Porque você me armou de força para a batalha; Tu subjugaste debaixo de             

mim aqueles que se levantaram contra mim. 

Deuteronômio 20:4  

Porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com você, para lutar contra você              

contra seus inimigos, para salvá-lo. 

Deuteronomy 20:1 

Quando sair para a batalha contra os seus inimigos, e vir cavalos e carros e               

pessoas mais numerosos do que você, não os temas, porque o Senhor teu             

Deus, que te trouxe da terra do Egito, é contigo. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/vision-of-empty-store-shelves-byron-searle/ 

 

 

 

VISÃO DAS PRATELEIRAS VAZIAS DA LOJA 

 

Recebidas em 16/02/2020 

 

Hoje, enquanto orava, o Senhor me deu uma visão de um evento            

acontecendo na minha cidade nos próximos dias.  

Nessa visão, o Senhor me permitiu experimentar esse evento         

enquanto estava ocorrendo. Eu me encontrei no meio do evento, como           

observador, para observar atentamente e perceber tudo o que estava          

acontecendo ao meu redor. 

Começou comigo dirigindo meu veículo atual que eu dirijo todos os           

dias para o trabalho. Não sei se foi um dia depois de chegar em casa do                

trabalho ou se foi um fim de semana. Era um dia ensolarado e             

aparentemente normal, e eu não estava sabendo do que estava acontecendo           

naquele momento.  

Eu estava dirigindo em direção ao centro da cidade para a praça local,             

onde há um Walmart, uma mercearia e várias outras lojas. 

As lojas estão perto de minha casa, aproximadamente 3 a 5           

quilômetros de distância. Enquanto dirigia, ouvi o rádio no carro sintonizado           

em uma estação de rádio local. De repente, minha atenção estava no que             

estava sendo dito no rádio.  

O apresentador ficou muito sério em seu tom e afirmou que estava            

sendo relatado que várias cidades grandes estavam trancadas porque o          

COVID-19 (coronavírus) estava agora espalhando rápido e transformando. 

Ele então disse que todas as pessoas estavam sendo ordenadas a ficar            

dentro de suas casas ou apartamentos. Fiquei um pouco surpreso ao ouvir            

isso sendo dito, pois não sabia que as coisas haviam chegado a esse ponto. 
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A essa altura, eu estava chegando ao meu destino. Quando a área da             

praça estava aparecendo, vi o que parecia ser um tumulto. As ruas que             

levavam à praça e todo o estacionamento estavam cheios de veículos           

estacionados em todo o lugar, com as portas dos carros abertas.  

Esta é uma cidade pequena, com aproximadamente 16.000        

habitantes, e parecia que todos os 16.000 deles estavam nesta praça. Os            

principais locais de atividade eram o supermercado e o Wal-Mart. Eu dirigi            

para o estacionamento, desviando de todas as pessoas enquanto corriam          

loucamente. Todos os espaços e corredores do estacionamento estavam         

bloqueados por veículos, mas consegui entrar no local onde eles colocavam           

os carrinhos de compra. 

Saí do meu carro e fiquei espantado enquanto observava as pessoas           

correndo o mais rápido possível em quase todas as direções, gritando e            

berrando histericamente! Eu estava observando caos e histeria        

completamente e absolutamente! Nenhuma pessoa estava calma. Todos        

estavam correndo, gritando, berrando e chorando. 

Um pouco na minha frente, notei uma pessoa que reconheci e           

perguntei o que estava acontecendo. Ele afirmou que tinha ouvido da           

Guarda Nacional local que eles estavam planejando uma ordem da Lei           

Marcial e que todos teriam que ficar em suas casas. Ele me disse que quase               

todas as prateleiras estavam vazias de comida, água e outros produtos. Ele            

disse que as pessoas nas lojas estavam agindo como animais enlouquecidos           

e raivosos, jogando latas de comida uma na outra e roubando os carrinhos             

de compras uma das outras. 

Eu decidi entrar no supermercado para ver isso por mim mesmo.           

Entrei e foi pior do que havia imaginado - caos completo e brigas de todo o                

jeito!  

As pessoas nas filas de caixas estavam gritando e berrando nos caixas            

porque seus cartões de débito e crédito não estavam funcionando nas           

máquinas e não tinham dinheiro. As pessoas começaram a ignorar os           

registros e acabaram saindo das lojas sem pagar pela comida em seus            

carrinhos. Vi pessoas na frente da loja e do lado de fora da loja atacando               

pessoas que estavam saindo com comida.  

As multidões de pessoas desesperadas agarravam e espancavam as         

pessoas que estavam saindo da loja com comida, pegando toda a comida e             

deixando as pessoas feridas e deitadas no chão. 

Eu observei que as prateleiras foram esvaziadas em questão de          

minutos. Enquanto eu observava, isso me lembrou um bando de lobos           

famintos ou tubarões em completo delírio brigando por comida. Era          

inacreditável ver isso acontecer.  
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Eu me aventurei ainda mais na loja e vi como tudo na loja foi              

totalmente destruído. As portas foram arrancadas das seções de refrigerador          

e freezer e quebradas e jogadas por todo o chão. As prateleiras foram             

empurradas, derrubadas e quebradas. Não havia comida em lugar nenhum,          

em nenhuma prateleira - tudo estava totalmente destruído, completamente         

destruído! 

Então minha atenção foi atraída para as portas nos fundos da loja que             

levavam ao depósito. As pessoas começaram a voltar para lá em busca de             

mais comida, já que a loja estava fechada. Eles começaram a rasgar todas             

as caixas e paletes, procurando comida. Muitas das caixas continham          

produtos de papel e material de limpeza, mas tudo isso foi descartado, pois             

as pessoas estavam loucamente procurando por caixas contendo itens         

alimentares. Eu os vi encontrar e levar comida para animais, porque era            

comida. Eles agiram como se estivessem ganhado na loteria quando          

encontraram comida de cachorro. 

Saí da sala dos fundos e estava novamente na área da loja. Ao olhar              

em volta, vi algumas pessoas que conhecia de algumas das igrejas locais da             

região.  

Todas essas pessoas estavam ali, com um olhar aterrorizado. A          

maioria estava chorando porque era tarde demais e não havia mais nada.            

Aproximei-me deles e perguntei: “Por que você não se preparou para isso?            

Afinal, muitos mensageiros vinha alertando há anos sobre o que estava por            

vir.” 

Um deles me respondeu: “Pensei que iríamos embora antes que algo           

ruim acontecesse! Eu deveria ter ouvido!” 

Enquanto estávamos lá, olhando para as pessoas brigando pelo pouco          

que restava, de repente começamos a ouvir tiros como muitas pessoas que            

chegaram lá armadas. As balas começaram a voar por toda parte, e muitas             

pessoas estavam sendo atingidas. Ninguém veio em seu auxílio ou tentou           

ajudá-los, mas foram deixados no chão sangrando, feridos e / ou morrendo.            

Outras pessoas agora estavam pegando os itens alimentares das pessoas          

que haviam sido baleadas e correram para fora da loja com a comida.  

Todos os funcionários do caixa fugiram por medo de suas vidas. As            

pessoas estavam pegando qualquer coisa que não estivesse amarrada e que           

eles pudessem carregar. 

Voltei para fora e olhei em volta da praça para as outras lojas.             

Observei que agora as pessoas corriam para todas as outras lojas           

procurando comida. O Walmart havia se tornado uma zona de guerra, com            

batalhas de armas na loja e no estacionamento. Muitas pessoas estavam           

mortas ou morrendo. Vi pessoas em outras lojas que tinham pequenas           
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seções de alimentos. As pessoas até correram para o cinema e estavam            

brigando por pipoca e doces. 

Parecia que em uma hora tudo havia passado do normal para o            

completo e absoluto caos e insanidade!  

Foi, então, lembrado pelo Senhor, que Ele havia me dito muitas vezes            

nos últimos anos que esse seria o caso - que a vida como a conhecíamos               

mudaria subitamente e que a maioria não estava preparada. 

Quando estava do lado de fora da loja, vi os veículos da Guarda             

Nacional começarem a chegar na área. Eles rapidamente entraram e          

atiraram em qualquer um que fosse visto segurando uma arma. O cerco,            

Toque de Recolher, havia começado, e ninguém seria permitido na rua.           

Todos devem ficar dentro de casa ou levar um tiro. 

 

Quando a visão terminou, ouvi o Senhor dizer:  

 

"POR QUE VOCÊ NÃO PREPAROU ?? !!!" 
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GRAÇA E O JULGAMENTO FEROZ DE DEUS 

 

Escrituras:  

Ezequiel 5:7 

Lucas 13:22-30 

João 9:35-41 

 

 

Meus queridos filhos, a Minha Graça está cobrindo vocês agora. Agora           

você está entrando em uma arena Comigo que é desconhecida. É conhecido            

por Mim porque já andei por esse caminho antes, mas para vocês, queridos             

filhos,vocês não andado por esse caminho ainda. 

Este caminho tem tudo a ver Comigo. Este caminho é o caminho            

estreita para o céu. Este caminho é de escuridão absoluta mas tem luz forte,              

pois Eu estou com você. É assim para quem anda pela fé e não pela vista. É                 

um caminho que poucos têm percorrido. É o único caminho que existe            

Comigo. 

Sim, Meus filhos, a Minha Graça é mais gloriosa do que você pode             

imaginar. A Minha Graça é a Rocha Eterna, onde os seus passos estão             

seguros, porque você os colocará em cima dos Meus passos, pois Eu já             

tenho ido adiante de você. 

Diariamente, dá para Mim a tua vida e a tua vontade nas Minhas             

Mãos. Comungam Comigo em espírito e em verdade. O tempo para deveres            

religiosos, palavras religiosas da carne e orações religiosas acabaram. 

Meus queridos filhos, em verdade vos digo que estás mais seguro nas            

ruas do mundo do que em qualquer igreja, pois as suas obras são             

abomináveis para Mim. Eles estão sentados nas mais profundas trevas e se            

tornaram como animais brutos. Seus corações estão escurecidos em         

hipocrisia, mentiras e todas as coisas corruptas e escondidas no subsolo. 

Meus queridos filhos, como Seu pai e Eu sempre te alertei sobre o fogo              

que, se você tocá-lo, você se machucará. Eu te alerto agora:  

 

Fique longe. Mantenha-se afastado de qualquer igreja! 

 

O Meu zelo e O Meu julgamento feroz cairão mais ferozmente sobre            

esses lugares de pecados escurecidos, nos ídolos e em todas as coisas tão             

corruptas, tão corruptas que Eu não posso nem suportar olhar para aquelas            

pessoas. 

1 
145

https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/20/grace-and-gods-razor-sharp-judgment/


Meus filhos, vocês conhecerão toda a extensão de Minha Graça, pois           

Eu apenas derramarei a Minha Ira sobre a Casa de Deus. Eu tenho dado              

muito tempo para arrepender, décadas, anos, alertas atrás de alertas. 

Esteja no mundo, mas não seja do mundo, mas fique fora de qualquer             

igreja! Pois o Meu julgamento feroz chegou agora à Casa de Deus. 

Eu sou um Pai amoroso. Eu tenho mostrado a você, provei o Meu amor              

a você enviando o Meu único, e único, Filho Jesus para você e Ele está cheio                

de graça e verdade.  

Ele cobriu você com Sua Justiça e com Sua Cobertura e Presença em             

sua vida. Ele dispensa Satanás com um movimento da mão quando ele vem             

para acusá-lo. 

A Minha Graça significa que você é santo aos Meus olhos, aceitável em             

todos os aspectos, amado como amigo e filho de Deus nascido do alto. 

Você é amado além da medida, mas o tempo em que nasceu é sem              

precedentes. Você nasceu em um tempo de julgamento, mas também em           

um tempo onde realmente verá a derramamento da ira de Deus sobre a             

Casa de Deus, que é como uma sinagoga de Satanás. 

Não há nada que você possa fazer para Me agradar na carne, pois os              

que estão sob Minha Graça podem ver e tem entrado no Reino de Deus. 

O Meu reino não é deste mundo, então não se surpreenda, mesmo que             

o mundo te rejeite. A batalha mais feroz como foi para mim é a igreja, as                

pessoas religiosas, as que mantêm sua própria justiça, pois têm um           

conhecimento falso de quem Eu sou. 

Eu digo confie em Mim quando te digo que fique longe de qualquer             

lugar ou ensinamento que você tem recebido da igreja que conhecia! 

Ela já está sentada, preparada e colocada nas profundezas da          

escuridão, os poços do inferno. A raiva dessas pessoas é do próprio Satanás,             

pois todas são da linha espiritual de Judas. 

Você se sentou com ele, Judas, comeu com ele e ficou bem perto dele.              

Você observou os caminhos dele, mas ele nunca pegou nada de Mim ou             

Meus Caminhos.  

Muitos dos Judas estão sendo expostos e seus corações no fundo são            

covardes, cobiçosos e ciumentos, sempre querendo conhecer a Verdade,         

mas nunca Me buscando. O coração de Judas é para agradar o homem             

(especialmente os religiosos) e uma pessoa que ama propinas e favores. 

Eu tenho alinhado a igreja e seus seguidores. Os seus Judas estão na             

fila, prontos para o Meu mais feroz julgamento. Esses lobos, mercenários           

sempre estavam destinados a serem jogados dos penhascos como         

lemingues. Em verdade Eu vos digo que eles são uma multidão além da sua              

imaginação. 
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Essas pessoas tem profetizados e expulsados demônios em Meu         

Nome. Eles tem chamado 'SENHOR SENHOR ', muitas vezes, por toda a vida            

deles. Eu te Digo a verdade, o despertar será como um 'big bang !' O tremor               

deles será porque eles tocaram a pupila de Meus olhos. Eles tem tocado até              

mesmo nos Meus ungidos pequeninos e eles puseram os seus pés no Meu             

Santo Monte. 

Verdadeiramente, Eu te digo, o mundo e as nações ao redor da igreja             

são mais justos em Meus olhos. Essas pessoas perderam todo o decoro.            

Todo o senso comum do que é certo e todo o seu raciocínio tem sido               

tampado pela raiva e pelo ódio provocado por Satanás. 

Meu julgamento feroz está aqui e você o verá, Meu amado. Vossos            

corações serão cobertos para sempre na Minha Graça e, para este fim, Meu             

Amado, você vai Me louvar, o vosso Senhor e Rei. Pois Eu terei piedade de               

muitos neste mundo. Eu farei compaixão cair em lugares que o           

surpreenderão. 

Somente escute apenas a Minha Voz! Pois isso é o seu próprio fôlego,             

a sua própria vida! 

Preste atenção aos Meus alertas, pois liberarei a Minha ira. A Minha ira             

feroz sobre aqueles que sempre estavam destinados à destruição. Mas          

mesmo nesta Minha Graça, o Meu Favor tem sido mostrado de várias            

maneiras.  

Sim, Meus filhos, o que vocês estão vendo é o restante de Judas e a               

queda deles é iminente. 

Não se desespere, Meu Amado, não tenha medo pois o Meu Sangue, a             

Minha Aliança, a Minha Graça, o Meu Amor te cobriu completamente. 

Lembre-se, portanto, agora, que não há condenação para os que estão           

em Cristo Jesus! Sim, todas as acusações apresentadas a mim por Satanás,            

Eu descarto. 

Não se preocupe com seus erros, suas fraquezas, pois Eu tenho           

cobrido todos vocês, pois Eu sei que seu coração é sempre para mim. 

Fique em paz Meus filhos, Eu estou ao seu lado enquanto as            

tempestades se aproximam.  

Pela graça você tem sido salvo e pela graça Eu te levarei para casa. 

 

Venha me seguir sozinho! 

 

Jesus 
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EU NUNCA MUDO 

26 de fevereiro de 2020 

 

Meus filhos, vocês sempre podem confiar em mim. No que está por            

vir, suas economias mudarão drasticamente, às vezes de repente. 

Eu nunca mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Você pode             

confiar em mim. 

Quando as mudanças acontecerem, confie em Mim. Olhe para a minha           

palavra. Olhe como Eu peço para você andar e andar naqueles caminhos e             

Eu os abençoarei cada vez mais. Faça as coisas do jeito que peço e você               

receberá as bênçãos que Eu prometo. 

Você pode confiar em mim. 

 

Provérbios 3: 5 

5 
Confia no Senhor de todo o coração; e não se incline para o seu próprio

 
               

entendimento. 

Jeremias 29:11 

11 
Porque conheço os pensamentos que penso para ti, diz o Senhor,

 
           

pensamentos de paz e não de maldade, para dar-vos o fim esperado. 

Filipenses 4:19 

19 
Mas meu Deus suprirá toda a tua necessidade, segundo as suas riquezas

 
            

em glória, por Cristo Jesus. 

Isaías 41:13 

13 
Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, dizendo:

 
             

Não temas; Eu te ajudarei. 

Mateus 6:25-34 

25 
Portanto, eu vos digo: não penses na tua vida, o que comereis ou o que

 
               

bebereis; nem ainda por vosso corpo, o que vestis. A vida não é mais do que                

carne e o corpo do que roupas? 

26 
Eis as aves do céu, porque não semeiam, nem segam, nem ajuntam em

 
             

celeiros; contudo, seu Pai celestial os alimenta. Não sois muito melhores que            

eles? 

27 
Qual de vocês, pensando bem, pode adicionar um côvado à sua estatura? 

28 
E por que pensais em roupas? Considere os lírios do campo, como eles

 
             

crescem; não trabalham, nem fiam. 

29 
E contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se

 
               

vestiu como um deles. 
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30 
Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje é lançada no

 
              

dia seguinte e no forno, ele não deve vesti-lo muito, ó de pouca fé? 

31 
Portanto, não penses, dizendo: Que havemos de comer? ou: O que

 
           

devemos beber? ou: com que roupa estaremos vestidos? 

32 
(Pois depois de todas essas coisas os gentios procuram :) porque seu Pai

 
             

celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. 

33 
Mas procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça; e todas estas coisas

 
               

serão adicionadas a você. 

34 
Portanto, não penses no amanhã; porque no dia seguinte pensará nas

 
           

coisas em si. Basta a cada dia o seu mal. 

Hebreus 13:8 

8 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. 
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NÃO HÁ MAIS DEMORA 

 

24 de fevereiro de 2020 21:01 

JEBRYAN J. 

(23/2/20) 

 

“As areias estão caindo... restam apenas algumas... o tempo está          

quase acabando - está quase desperdiçado. Grande revelação logo chegará          

a todos. Estou revelando muitas coisas para aqueles que verão, que estão            

com fome, para aqueles que se voltarão.  

Coisas na natureza, coisas que vão tremer, coisas que vão virar a            

cabeça e deixar muitos confusos, a menos que se voltem para Mim. Uma             

grande libertação está próxima, do Meu Espírito E da maldade. Muitos que            

são endurecidos continuarão a endurecer, aqueles que ainda são fracos          

encontrarão seu caminho em Mim. 

Mesmo agora o chão estremece com estrondos. Mesmo agora o ar está            

impregnado de guerra no Espírito - Satanás será em breve derrubado           

completamente dos céus e entrará em grande ira para enganar, consumir e            

mover-se com grande raiva e fúria. 

Mas Eu também estou Me movendo - Meu Plano está escondido dele,            

escondido do inimigo de suas almas, pois Eu estou posicionando cada um            

dos Meus fiéis que mantiveram suas lâmpadas acesas, com óleo extra em            

volta do pescoço, na esperança de Mim.  

Estou movendo-os e trazendo cada um para o local designado para           

esse tempo. Estou gentilmente soprando o pó do cansaço sobre eles e            

substituindo-o por uma força que é quase despercebida, uma vez que se            

instala sobre eles para substituir as feridos e os machucados que têm sido             

seus companheiros constantes por muito e muito tempo.  
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Em breve Meus escolhidos verão subitamente quão fortes estão em          

Mim quando Eu brilhar a Minha luz sobre eles para despertá-los           

completamente.  

Logo, Meu exército surge com grande força para surpreender o inimigo           

e causar grandes e terríveis danos às suas fileiras. 

Preparem-se e preparem-se para liderar - aqueles que de repente          

serão trazidos. Pois Meus dons serão derramados em corações humildes e           

dispostos - plantados como sementes e virão a dar frutos mais rapidamente            

do que nunca. 

Ligarei e unificarei o Meu Corpo como nunca antes. Os compromissos           

divinos serão abundantes. Profundos parentescos irei criar e semear durante          

a noite. Uma direção clara e poderosa fluirá como um rio do Meu Espírito              

Santo, e a confusão e a dúvida não existirão mais para aqueles que Me              

buscam diligentemente. 

Quando o caos e o medo choverem e transbordarem nas ruas sobre            

aqueles que Me deram as costas, gentilmente liderarei os Meus como um            

Pastor conduz Seu rebanho com segurança e calma, através de uma           

tempestade repentina. 

Estou vindo para remover todo o medo. Estou voltando para remover           

todas as incertezas. Estou voltando para remover todas as coisas que           

permanecem como um obstáculo para todos os que Me buscam nesta hora. 

Não há mais demora, não há mais demora, não há mais demora, pois             

a plenitude do tempo chegou ... ” 

 

2 
151



Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/21/the-hammer-of-god-to-all-nations/ 

 

O MARTELO DE DEUS PARA TODAS AS NAÇÕES 

 

Saiu originalmente no Facebook Live no final de 2018 para a América AGORA             

para TODAS as nações 

 

Jeremias 23:29 

... é isso que o Senhor diz: 

“Não é a minha palavra como fogo? E como um martelo que quebra a pedra               

em pedaços? 

 

PALAVRA 

Aqui está o que o Espírito Santo me falou sobre falsos profetas. 

 

 

Eis que a Palavra do Senhor se manifesta neste dia e nesta hora;             

agora não haverá mais atraso. 

Martele a Minha Palavra, seus falsos profetas! Pois você é a madeira            

preparada para o fogo das Minhas Palavras. 

Eu, o Senhor, Sou um Fogo Consumidor e a minha ira está contra os              

falsos profetas. O seu tempo de enganação acabou. O seus ministérios agora            

são como o pó da terra. 

 

A escrita está na parede neste dia, nesta hora… 

'Mene, mene, tekel' 

Mene; pois Deus numerou o seu reino e o terminou. 

Tekel; pois pesas as balanças e achasses faltando. 

 

Eu tenho sido paciente, alertando, enviando muitos servos de todo o           

mundo para repreendê-lo, mas você não tem ouvido. Vocês, pessoas de           

dura cerviz e teimosas, vocês que usam a Minha Palavra como uma arma             

para controlar. 

Eu te digo hoje que você é um povo rebelde e o seu pecado é como                

bruxaria para Mim! 

Hoje, neste dia, nesta hora, o seu reino é esmagado pelo Meu martelo. 

Vocês profetas falsos e adúlteros e maus. Vocês tem feito mercadorias           

com a Minha Palavra para sua vaidade e sua própria glória. 

O Meu julgamento tem chegado. O Meu martelo bateu. A Minha           

Palavra tem saído agora. Não vai haver mais atraso. 
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Eu tenho te chamado ao arrependimento, mas você recusou a Minha           

graça e Minha misericórdia, então agora, você colherá o que plantou. 

Você tem semeado para a carne e agora a corrupção está sobre você. 

A Minha visita será rápida. A Minha espada pesada, agora não haverá            

mais demora. Esta é a hora. Este é o dia. 

Para o Meu povo, Eu digo, preste atenção, pois quando Eu vier, essa             

caída acontecerá da noite para o dia. 

Preste atenção Meu povo, pois quando Eu vier, esses falsos profetas           

cairão como Dagon. 

Afastem-se deles. Não toque e não ouça eles. Não falem com esses            

falsos profetas, porque O meu julgamento tem chegado. 

Está aqui! Não dê mais dízimos ou dinheiro àqueles que roubam os            

pobres para alimentar suas próprias barrigas. 

Mas para muitos, Eu irei curar as suas feridas. 

Ó nação perversa da América! Ó nações más da terra! Você são            

corruptos! 

Você tem rebaixado o Meu nome, seu fim chegou! 

Sim, O Meu martelo tem batido! 

À medida que essa profecia prossegue, não há mais demora. 

Treme, ó nação da América, treme, ó nações da terra! 

A Minha misericórdia ainda permanece sob aqueles que ainda seguem          

esses obreiros enganadores da iniqüidade. Peço que Me busque, e não o            

homem. 

Busca a Minha misericórdia, porque o Dia do Senhor está próximo.           

Minha recompensa está aqui. 

Fuja, eu digo fuja! 

Minha ira está aqui! 

Quem será capaz de resistir? 

Clame a Mim por misericórdia. Meu cálice de dores está agora           

derramado sobre os desobedientes. O Meu cálice de ira, Meu fogo. 

Quem permanecerá? 

Quem deve estar limpo? 

Quem terá fé? 

Eu não vou me parar até ter cumprido a Minha Palavra. 

Sim, vocês falsos profetas. A Minha Palavra agora saiu como um           

martelo. O seu reino está esmagado, quebrado em pó e cinzas. 

Os reinos dos homens estão caindo. A era do rei Saul terminou. Ela             

está rasgada. Ela está corrompida. 

Eu me arrependo por ter confiado em muitos com o Meu Espírito            

Santo. 

Ichabod... Ichabod... Ichabod… 
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O Meu Espírito já se afastou de vocês, falsos profetas. Você não deve             

mais permanecer. Eu, o Senhor, decreto esta Palavra a esta hora, e neste             

momento.  

Para os demais, Eu digo, busque Meu rosto, pois Eu estou aqui. 

Eu visitei sua terra Ó América. A sua terra é tão imunda. Ó nações da               

terra, suas terras estão imundas! 

Eu estou limpando, é a Minha eira! 

Estas terras, estas nações serão atingidas pelo Meu martelo. Hoje ela           

tem caído. O fogo tem vindo dos céus. 

Você consegue esconder em algum lugar secreto que Eu não posso           

ver? 

Por acaso não preencho o céu e a terra? 

O martelo tem batido. 

Para os outros, Eu digo: 

 

ARREPENDA-SE 

 

Não resta nada além de arrependimento. 

 

Eu sou o Senhor. 

Esse é o meu nome. 
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fonte: https://444prophecynews.com/rely-on-me-glynda-lomax/ 

 

 

 

Confie em mim 

 

Meus filhos, vocês estão vendo o mundo ao seu redor mudar. Você            

está experimentando o início de novos perigos. 

Você precisará confiar em Mim cada vez mais para enfrentar os           

perigos que encontrará. À medida que os governos entram em colapso, à            

medida que sua economia muda como o vento, à medida que a nação se              

eleva contra a nação - à medida que cada uma dessas coisas acontece,             

novos perigos aparecerão até que finalmente pareça que você está cercado           

por perigos.  

De fato, você estará, pois o inimigo está entre você e procura destruir             

tudo o que é Meu. 

Eu desejo que você gaste seu tempo Me conhecendo, agora mais do            

que nunca. Eu desejo que você gaste tempo Me adorando, como nunca            

antes. Eu desejo que você se negue, pegue a sua cruz e Me siga, como               

nunca fez antes. Dessa maneira, você se aproximará de Mim, onde poderá            

Me ouvir falar com você, e eu posso guiá-lo com segurança em tudo o que               

está por vir até que seja hora de você voltar para casa. 

 

James 4:7-10 

7 
Portanto, submeta-se a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. 

8 
Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de você. Limpem suas mãos,

 
            

pecadores; e purificai vossos corações; 

9 
Pede-te, e chora, e chora; transforma a tua risada em luto, e a tua alegria

 
               

em peso. 

10 
Humilhai-vos aos olhos do Senhor, e ele vos exaltará. 
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1 Chronicles 16:11 

11 
Busque ao Senhor e à sua força, busque o seu rosto continuamente. 

Isaiah 55:6-7 

6 
Buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele

 
           

está perto: 

7 
Deixem os ímpios o seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos;

 
             

e volte ao Senhor, e ele terá piedade dele; e ao nosso Deus, pois ele               

perdoará abundantemente. 

Proverbs 8:17 

17 
Eu amo os que me amam; e aqueles que me procurarem cedo me

 
             

encontrarão. 
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NÃO TEMAS, EU AINDA ESTOU NO CONTROLE! 

 

Tudo está no meu MEU controle, nada acontece sem que EU saiba e             

sem que EU permita! 

ESTOU permitindo que muitos dos MEUS sejam tocados para que          

muitos acordem, que muitos dos MEUS entram em sofrimento, para que o            

mundo acorde e a MINHA igreja ainda dorme, não estão a despertar.            

Precisei tirar a vida de muitos para que a MINHA igreja acorde, mesmo             

assim ainda dormem. Estão a pensar que as coisas são passageiras, mas            

não são, está direcionado para todo lado.  

Muitos estão desesperados, angustiados e com medo. 

Sejam fortes que EU vou guardar cada um daqueles que ME buscam. 

Aquele que está fraco e abatido, busca força em MIM, porque EU irei             

guardar, aquele que está cansado e oprimido, EU irei levantar. 

MEU sopro de vida se renova na vida de cada um que ME busca. 

Porque muitos estão se cansando no dia a dia com tudo o que está              

havendo, mas EU SOU o Princípio, mas eis que EU guardo, EU protejo, EU              

alimento, EU acalento debaixo das MINHAS asas todos os MEUS filhos. 

Não se esqueçam, não se esqueçam, o caminho é estreito! 

Eu vos amo com amor eterno... 

 

Yeshua Hamashia 

 

 

Provérbios 1:33 

“Mas quem ME ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer            

nenhum mal". 

 

Isaías 54:17 

“Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua           

que a acusar. Esta é a herança dos servos do SENHOR, e esta é a defesa                

que faço do nome deles", declara o SENHOR. 

 

Josué 1:9 

“Lembre da minha ordem: “Seja forte e corajoso! Não fique desanimado,           

nem tenha medo, porque EU, o SENHOR, seu DEUS, estarei com você em             

qualquer lugar para onde você for!” 
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Site: https://444prophecynews.com/do-not-fear-for-i-am-with-you/ 

 

 
NÃO TEMAS, PORQUE EU SOU CONTIGO 

 

Esta foi uma experiência e mensagem verdadeiramente profundas.  

 

Enquanto eu me sentava em louvor e oração, vi Nosso Senhor e Ele 

sentou-se à minha frente e começou a escrever, linha por linha, 

deslizando-a para que eu pudesse vê-la e copiar o que Ele havia escrito. A 

seguinte mensagem foi dada hoje, 2 de março de 2020. TODA GLÓRIA A 

NOSSO REI. 

 

Diga a eles que não tenham medo. 

O sol, a lua e as estrelas obedecem ao MEU comando. 

Tudo colocado em seus lugares por MIM. 

O vento nos mares, obedece MEU comando. 

NADA se move sem MINHAS instruções. 

Assim será para o MEU povo. 

Eles conhecem a MINHA voz e obedecem aos MEUS comandos. 

Não tema, não tenha medo, pois EU SOU COM VOCÊ. 

VOCÊ É MEU. 

 

MEU POVO. 

Escolhido e separado por um tempo como este. 

Meus escolhidos. 

 

UM SACERDÓCIO REAL. Você não me escolheu, 

Eu o escolhi para ajudar a levar MINHAS ovelhas perdidas para casa. 

Você não tem idéia do quão brilhante você brilha. 

 

EU ESTOU EM BREVE! 

SEU REDENTOR E SENHOR 

 

YESHUA-JESUS 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/it-is-my-garden-of-sorrows 

 

Palavra recebida hoje 20 de fevereiro de 2020 

 

Escrituras:  

Isaías 53 

Colossenses 1: 15-23 

Romano 8: 18-30 

Revelação 22: 12-16 

 

MEU JARDIM DE TRISTEZAS 

 

Jesus quer compartilhar seu coração com você 

 

Foi o que Ele escreveu através de mim ... 

 

Meus filhos, venham a Mim. Vinde a Mim porque aqueles que residem            

em Meu coração, residem em Meu jardim. 

Venha residir, ao lado de minhas almas. Apesar de falar de noite, falo             

também de manhã. A noite e o dia Me pertencem, assim como todas as              

vigílias da noite e do dia, Me pertencem. 

Meus sete olhos vão e voltam sobre tudo nesta Terra. Toda alegria é             

Minha. Toda a glória é Minha. Todas as tristezas são Minhas. Os enganados             

são orquestrados pelas Minhas mãos. 

Esses dois são todos meus. Nas Minhas tristezas, será feito o seu            

conforto. Para o Meu conforto, tornarei conhecidas aquelas almas perdidas          

que salvarei. 

Pois essas almas perdidas moveram o coração do Bom Pastor. Estão            

perdidos porque não existe um bom pastor entre o Meu povo. Eles estão             

gananciosos por ganho, com todo desejo e estima através da prosperidade. 

Uma voz, agora, está chamando Minha amada. Eu preparei um           

caminho para a vida, para Mim, o Bom Pastor. Farei todos os caminhos             

retos. O caminho, o Caminho do Rei, está sendo preparado para o Meu povo.  

Há alegria abundante Me conhecendo. Há graça suficiente Me amando.          

Há uma abundância de provisões por Minhas mãos, para atender todas as            

suas necessidades em Cristo Jesus. 

Você tem todas as coisas em Cristo Jesus. Pois Eu sou o todo             

suficiente. Eu sou Aquele que tudo sabe.  

Todas as pessoas são como grama. E toda a sua fidelidade é como as              

flores do campo. Vou explodir essas pessoas como grama. eles devem secar            

como feno... eles devem ser recolhidos, prendido e pronto para os fogos da             
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grande aflição. Alguns escaparão no último minuto. Outros para condenação          

eterna para sempre. 

Quem trilhará este caminho santo até a vida? Quem andará como Eu            

andei? Aqueles que pertencem a Mim são convidados para o Meu jardim.            

Meu jardim de gethsemane. 

Meu coração é pelos perdidos. Meu jardim é tristeza. O jardim do Meu             

coração. Não está escrito que Lázaro, o mendigo, foi consolado no seio de             

Abraão até a vida eterna? Quem acreditou em nossa mensagem? A quem o             

braço do Senhor foi revelado? Pois a esperança que é vista não é esperança.              

Abraão viu o meu reino de longe e acreditou. 

Davi viu o Meu reino de cima, feito para um Rei. Um Rei coroado por               

toda para sempre. Amém. 

 

O Senhor continua a escrever através de Mim ... 

 

Quem será desprezado? Sempre expulso? Perseguido por Meu Nome?         

Em verdade vos digo que o portão é estreito. O portão é estreito. Esse é o                

caminho é de cima. O caminho do Amor, sem egoísmo, obediente em            

sacrifício. 

Aqueles que não amam o Senhor serão amaldiçoados. Aqueles que          

andam em verdade e amam a Cristo Jesus nunca serão envergonhados por            

Meu pai. Eu vou declará-lo digno e em plena aceitação.  

Certamente Eu peguei sua dor. Certamente fui perfurado por suas          

transgressões. Certamente fui esmagado por suas iniqüidades. Certamente o         

castigo que comprei por sua paz, permanece até o dia de hoje sobre você. 

Todo o meu povo se perdeu. Eles seguiram os seus próprios caminhos.            

Eles tem escolhidos olhar para os homens de destruição e morte do que para              

o Autor da Vida, para Aquele que é vida. 

Certamente, Eu carreguei sobre Mim a depressão e aflição. Minha boca           

estava fechada. Fechada até mesmo em frente do animal selvagem, a besta            

de Satanás. Leões rugindo para Mim, ainda assim, Eu não abri minha boca.             

Ainda assim, permaneci em silêncio. Comprei todas as acusações, todas as           

transgressões. 

Eu comprei todas as maldições. Quem será levado como cordeiro ao           

matadouro? quem se negará a amaldiçoar? porque Eu vos digo: abençoe os            

que te amaldiçoam, abençoem e não amaldiçoem. 

Caminhem em Amor. Ande na verdade. Pois Eu sou a verdade. Eu            

andei em amor e verdade. Eu curo aqueles que Me desprezaram. Eu falei             

suavemente com Jerusalém, querendo reuni-la como uma galinha ajunta         

seus pintinhos. Mas ela se recusou a ser conduzida. Ela se recusou a ouvir à               

minha chamada de amor - de andar nos Meus caminhos. 
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Oh você que protesta a minha bondade. A Minha bondade que você            

não conhece. Por acaso não sabe que Minha bondade para você com seus             

corações rebeldes e teimosos é para levá-lo ao arrependimento? Você não           

sabe que o Meu perdão é algo que você precisa? é o que Eu sofri para                

alcançar por você? Tamanho é o Meu amor por você. 

Você não sabe que Meu pai colocou todos os seus pecados nas minhas             

costas? Esse era o nosso plano juntos desde o começo. Fui cortado da terra              

dos vivos para que você pudesse viver. Fui punido sem piedade por você e              

sofri por sua causa pelo Meu profundo amor que tenho por você. 

Eu fiquei enterrado na escuridão por 3 dias. Eu deitei com os vermes.             

Eu andei pelos buracos do próprio inferno. Eu, Jesus, fiz isso por você. 

No entanto, Eu sou aquele que é a Ressurreição da Vida. A morte não              

poderia me segurar. Ela não tem poder sobre mim. Eu não sentia nenhuma             

picada, porque Eu sabia que depois das três dias, Eu seria O primeiro a ser               

levantado da morte, da sepultura, e faria isso com a minha mão. 

Eu andei, vaguei na escuridão como Jonas na baleia. Eu vi os 3 dias de               

escuridão. Esperei que a Glória, Minha glória, fosse revelada. Fui Eu quem            

Me trouxe de volta à vida, porque Eu sou a Ressurreição e a Vida. Minha               

vida dada foi, e é, para você. 

Esta foi a minha oferta de pecado sobre o meu corpo sem pecado.             

Sofrer por você, para lhe dar vida. A vida eterna. Eu comprei os pecados de               

muitos. Fui considerado pecaminoso pelo próprio diabo. No entanto, ele não           

Me segurou. 

Minha luz não pôde ser extinta. Pois Eu sou a verdadeira. A Luz que              

veio ao mundo. Eu sou a Luz do mundo e em Mim não há trevas, então,                

venha a Mim, venha ao Meu jardim. Sente-se um pouco Comigo. Ouça Meu             

coração. Meu jardim é Getsêmani . 
O Meu jardim é de muito sofrimento. Eu sou aquele que tem o poder              

de trazer você para a terra dos vivos. Aqueles que pertencem a Mim. Todos              

aqueles que permanecem firmes e Amor e Esperança produzindo frutos, até           

a velhice. 

Não há nada que você possa fazer ou dizer, exceto acreditar que Eu             

vim do Meu pai, daquele que é de cima. Meu comando é este: Obedeça a               

Minha voz. O Meu mandamento é esse que você obedeça em amor; e o              

Amor é mais do que meras palavras. Elas são o caminho da verdade e da               

vida. 

Eu estou em tudo isso porque Eu sou de tudo e em tudo. Isso é a                

Minha marca distinta de ouro - cresça no conhecimento de quem Eu sou.             

Nisso você será fortalecido com todo o poder do alto. Nisso você suportará             

ficar no Meu jardim. Meu jardim de Getsêmani . 
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Aqui, no Meu jardim, há esperança de segurança. Uma esperança que           

eles não veem mas que acontecerá. Essa esperança é uma âncora segura            

para aqueles em Cristo Jesus, o Autor e Aperfeiçoador de sua fé. 

Fora de Mim, estão todas essas pragas nos ensinamentos dos homens           

que levam ao caminho do engano e, finalmente, da destruição. Nesta           

estrada larga, está cheia de incredulidade e todo tipo de frutos perversos.            

Aqui você não vai ouvir e nem mesmo obedecer a Minha voz. 

Você não sabe que Eu o salvei das trevas para Minha gloriosa luz? A              

Minha gloriosa luz, sou Eu, o Filho de Deus, Seu Redentor, que disponibilizei             

para sua redenção e pelo perdão de seus pecados. 

Eu declaro para você, hoje, que se você Me viu, você viu o Pai, pois Eu                

e o Pai somos um. Eu sou a imagem, a imagem exata do Deus invisível.               

Aquele que é o único que é bom. Eu sou o seu tudo em todo. Porque EU SOU                  

QUE EU SOU. 

EU SOU antes de todas as coisas e Eu mantenho todas as coisas             

unidas. Eu tenho a autoridade suprema sobre todo principado, sobre todo           

poder debaixo do céu e acima do céu. Não se afastem de Mim. Aqueles que               

vieram da morte para a vida, não se misture no mundo e o seus desejos.               

Mas, por que você abraçaria a morte depois que Eu lhe mostrei o caminho              

da vida? 

Através da Minha morte, Eu me reconciliei com você. Eu fiz você santo             

porque o Meu Pai no céu é santo. Seja santo, porque Eu, o Senhor, sou               

santo. 

Através da morte do Meu corpo físico, Eu redimi você e tenho            

apresentado você, sem mácula e para sempre, ao Meu Pai. Nenhum tipo de             

acusação acusação Satanás pode ter contra você. 

 

Você acredita nisso? 

 

Você aposta com todo o seu coração nessa verdade? Escolha          

continuar... pois, se o fizer, Eu o levarei a rocha pois, Cristo Jesus há              

segurança. 

Eu sou a Rocha eterna. Segure sua esperança em Cristo Jesus.            

Segure-se até o Meu jardim, pois o fim está próximo a você. E você está a                

um passo mais perto da sua recompensa. 

Com longanimidade e paciência, Eu o apresentarei como ouro. Ouro          

testado na fornalha da Aflição. Os fogos da perseguição, este é o Meu             

verdadeiro evangelho. Este é o meu verdadeiro evangelho, proclamado não          

pelo homem, mas por revelação de cima. Tudo tem sido proclamado. 

A verdade tem ressoado, ecoado por toda e toda a criação, através            

dos quatro cantos desta Terra. Pois esta Terra e tudo nela é Meu.  
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O tempo é curto, muito curto. Tudo está rolando como um pergaminho            

antigo. Tudo é revelado para a consumação final. O velho se foi, e o novo               

chegou. O novo vinho e o óleo chegaram. 

Aqueles que crêem em mim, e continuam e esperam, estarão diante           

de Meu Pai vindicados, remidos e amados. Nisso eles eram desde o princípio             

até o fim. 

Eu estou chegando em breve. Não se desanime. A hora é tarde.            

Apegue-se firmemente ao que prometi por tudo o que prometi, está escrito            

em Minha palavra. 

Mantenha-se firme, embora o seu espírito esteja no meu jardim, em           

breve você verá o próprio Trono de Deus e o Trono do Cordeiro. 

Aqui se encontram todas as águas vivas. Você verá o Meu rosto, pois             

Eu sou a representação exata de Meu Pai. 

Todos verão a Minha glória. Verão o Meu rosto. Oh! Meu amado, não             

veja outro rosto, senão o Meu. 

Olhe, Eu estou voltando em breve. Minha recompensa está comigo. Eu           

sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último.  

Sim, Eu estou voltando logo. 

Senhor Jesus. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/everything-i-have-ordained-glynda-lomax/ 

 

 

 

EU TENHO ORDENADO TUDO 

 

Meus filhos, não temam as coisas que você vê ou o que ouve que está               

chegando, pois Eu estou com você aonde quer que você vá. Eu seguro você              

na palma da minha grande mão. 

Tudo o que ordenei para esses tempos foi projetado para trazer almas            

ao Meu Reino. As pragas, as guerras, a fome, tudo o que acontece             

aumentará a colheita das almas. 

Não deixe de contar às pessoas do Meu grande amor por elas.            

Diga-lhes o Meu dom de salvação que é gratuito para todo homem, mulher e              

criança que deseja morar Comigo no céu.  

Em breve a terra se tornará um lugar temeroso, de fato, à medida que              

o inimigo procurar remover tudo o que é de Mim do mundo que você              

conhece. Ele também procura removê-lo. 

Tenha certeza de que Eu estou vigiando você, e Eu sou muito bem             

capaz de proteger e guardar tudo o que é meu. 

 

Mateus 10:27-29 

O que vos digo em trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido               

pregai-o sobre os telhados. 

E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes                

aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 

Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? e nenhum deles cairá em             

terra sem a vontade de vosso Pai. 

Joel 3:12-14 

Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá; pois ali me assentarei             

para julgar todos os gentios em redor. 

Lançai a foice, porque já está madura a seara; vinde, descei, porque o lagar              

está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é             

grande. 
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Multidões, multidões no vale da decisão; porque o dia do Senhor está perto,             

no vale da decisão. 

Salmos 121:8 

O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. 

Salmos 32:8 

Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com          

os meus olhos. 
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Fonte: 

https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/19/father-forgive-them-for-they-know-not-what-they-do/ 

 

PAI, PERDOA-LHES, PORQUE NÃO SABEM O QUE FAZEM 

 

2º Fevereiro de 2020 

Escrituras:  

1 João 2 

Ezequiel 34 

João 14:1-27 

 

 

Eu estou diante de você, Minha amada noiva, Minha igreja, Meus           

verdadeiros filhos e filhas. Perdoe aqueles que transgrediram contra você.          

Perdoe de seu coração como seu Pai no céu te perdoou. 

Meus filhos, ao proferir essas palavras com meu Pai, em minha mais            

profunda agonia e dor, para perdoar aqueles que me brutalizaram, foi um            

ato de amor, foi em obediência a meu Pai. 

Se você andar nos Meus caminhos, se você andar no Meu amor, assim             

será que a Minha graça e misericórdia permitirão que você perdoe. 

Agora falo com carinho com você. Eu falo meu amor em suas mágoas,             

seus medos e em Minhas forças, Eu lhe ajudarei a perdoar. 

Esteja disposto, seja obediente e Eu amaciarei os seu corações para           

libertar você e o ofensor. 

Eu vim para libertar os cativos. Eu vim trazer libertação, libertação           

completa, à sua alma. No coração de todas as coisas está o Meu Perdão.              

Venha, deixa Eu derramar em você o Meu profundo amor e perdão. Vamos             

raciocinar juntos. Embora seus pecados sejam tão grandes, Eu os lavarei e            

os limparei. Eu farei deles brancos como a neve. 
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Eu lhe falo com mansidão e carinho para que você saia do seu deserto              

e venha buscar o Meu Rosto, pois já há muito tempo Eu desejo curar as suas                

feridas mais profundas. 

Embora Eu tenha humilhado você por uma temporada, agora é a hora            

de sua cura completa.  

Meu amor por você é imenso e Eu sei que somente Eu posso curar              

essas feridas profundas. Somente Eu posso libertá-lo da escravidão do          

medo.  

Eu não sou como homem e em Mim encontrareis descanso para as            

vossas almas. Em Mim, encontrareis a plenitude através do perdão dos           

pecados. Somente Eu posso cobri-los com Minha Misericórdia, Minha Graça,          

Meu Amor, e Meu Perdão. 

Você está distante de Mim porque o homem lhe ensinou que Eu sou             

inacessível, que apenas perdoo certas pessoas com pecados específicos. O          

dano de quem Eu realmente sou, veio do ensino do homem, do ensino             

severo, implacável e impiedoso. Essas pessoas roubaram Meus filhos do Meu           

Amor, de Minha aceitação deles. 

Venha, Meu filho, Eu paguei o preço pelos seus pecados. Paguei todos            

eles com o Meu próprio sangue. Sim, paguei todos os seus pecados só para              

você, tamanho é o meu amor por você. 

Minha Graça é incrível, ultrajante, até mesmo muito boa para ser           

verdade! Mas é verdade! É a verdade, porque Eu sou Verdadeiro e Fiel! Meu              

amor por você é mais profundo que o oceano mais profundo, mais alto que o               

céu mais alto e eu venci a morte e agora reino com Meu Pai no céu. 

Meu Evangelho é tão simples que desafia, atropela todos os          

argumentos e razões dos homens. O Meu Evangelho vem com verdadeiro           

perdão de TODOS os pecados.  

Não fique separado de Mim em nenhum momento, qualquer momento          

ou outro dia. Acredite em Deus, confie também em Mim, pois na casa de              

Meu Pai há muitas mansões.  

Eu declaro a você neste dia, nesta hora, que você é amado além da              

medida. 

Jogue fora todas as coisas que o afastam de Mim, que o levam à              

imaginação dos falsos sonhadores. Assim como Saul falou comigo: ‘Quem és           

o Senhor?’ Falou isso porque não Me conhecia. Ele não me conheceu até que              

Eu cheguei a ele por revelação, revelação de cima. Eu tampei seus olhos por              

cegueira por três dias e tudo o que ele havia sido ensinado pelas tradições              

dos homens, pela educação dos homens, ano após ano, o tornou inútil. Não             

até ele ouvir de cima, nem até ouvir as Minhas Palavras que foi 'Eu sou               

Jesus ', que ele percebeu quem Eu sou. 
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Você vê, Eu sou a Porta. Eu sou o Porteiro e Minhas ovelhas ouvem a               

minha voz. Eu sou o ÚNICO caminho para a salvação. Só há UM caminho de               

admissão, acesso ao Meu Caminho de santidade - Meu caminho de perdão. 

Existe apenas UM ponto de entrada e porta de entrada para o céu e é               

através de Mim. Porque Eu sou Jesus. Eu sou o ÚNICO que podia dar a               

Minha vida por minhas ovelhas. 

Antes de Saul Me encarar, ele era um mercenário das tradições dos            

homens. Estes são aqueles que tentam encontrar o CAMINHO pela porta dos            

fundos. Estes são aqueles que não se importam com as Minhas ovelhas,            

nenhuma delas. Eles não ligam em curar as feridas das minhas ovelhas. 

Esses mercenários são aqueles que emprestam dinheiro,       

acrescentando juros altíssimos, não importando que minhas ovelhas não         

tenham nada, nem mesmo um cobertor para mantê-las aquecidos à noite. 

Mas Saul se tornou Paulo, meu servo, apóstolo, um homem mudado           

pela Minha Graça e poder do alto. 

Aqueles que vivem de acordo com a letra da lei são predadores, lobos             

em pele de cordeiro, ladrões e assaltantes. Eles são meros homens que            

falam o Meu Nome, mas na verdade Eu vos digo que são trabalhadores da              

iniqüidade.  

Estes são aqueles que espalharam as minhas ovelhas e as atacaram           

na lama. São eles que se elevam acima de seus semelhantes e se orgulham              

de falsa humildade, embora eles afirmam que falam por Mim. 

Na verdade Eu vos digo que Eu não os conheço! Estes são os cães,              

mutiladores da carne e são trabalhadores enganosos da iniqüidade. Eles são           

aqueles descritos como apóstolos mascarados da luz. Eles exalam todo          

charme, derramando uma multidão de palavras, mas não dão frutos e nem            

têm o amor de Deus em seus corações. 

Sim, Eu sou de Meu Pai. Eu vim do alto e Meu ensino vem do alto. Eu                 

sou a Porta das Minhas Ovelhas.  

Eu sou o Único que posso curar suas feridas. Eu sou o Único que posso               

dar vida. Em Mim, está o poder do alto. 

Esses trabalhadores de iniqüidade só pensam em si mesmos e nem           

eles praticam misericórdia, embora falem de misericórdia frequentemente. 

Que homem, quando visitava um amigo, entrava pela janela? Que          

homem roubaria tudo de seu amigo, um amigo que não tem nada? 

Somente em Mim, você encontrará o verdadeiro perdão e vida, até a            

vida eterna. Somente em Mim, você encontrará plenitude, cuidado e cura.           

Somente por Mim, está a Porta Verdadeira, o acesso de abertura ao Meu             

Reino. Porque Eu cuido de Minhas ovelhas dia e noite. Eu não durmo e nem               

adormeço, mas lidero as Minhas ovelhas a pastos verdejantes, águas          

tranquilas. Somente em Mim, encontrarei descanso para suas almas. 
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Eu sou de cima. Eu desci de cima e meu ensino é de Meu Pai - o                 

ÚNICO Deus, e o ÚNICO que é bom.  

Sim, Eu sou o Bom Pastor e Eu conheço as Minhas ovelhas por Nome.              

Eu te conheci antes de você nascer e não há uma palavra na sua língua que                

Eu não conheça.  

Eu Trago descanso. Aqueles que praticam a iniqüidade trazem         

exaustão, separação e condenação.  

Eu vim para libertar os cativos, pois Eu sou o ÚNICO que tem o poder               

de quebrar todas as cadeias de escravidão, das mentiras, pois Eu sou Jesus,             

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Somente através de Mim pode um homem ser salvo. Por isso Eu te             

digo que se afaste daqueles que te cobram juros, pois estes são eles que são               

ladrões e assaltantes. Eles estão destinados às trevas profundas. Mas, não           

apenas que serão lançados nas trevas profundas mas que eles nunca mais            

se levantaram novamente. 

Então, Meus filhos, venham a Mim. Lancem suas preocupações em          

Mim porque Eu cuido de você. Somente em Mim há cura e perdão. Somente              

em Mim está a vida - a vida em abundância, a vida eterna, em Mim está a                 

salvação. 

Sim, Eu sou a ÚNICA Porta para Minhas ovelhas, sim, Eu sou Aquele             

que deu a Minha Vida por Minhas ovelhas. 

 

EU SOU JESUS 

 

4 
170



Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/29/nailing-it-to-the-cross/ 

 

PREGANDO NA CRUZ 

26 de fevereiro de 2020 

Escrituras: 

Colossenses 2:6-23  

Filipenses 2:1-18;  

João 1:1-18 

 

Orgulho não tem lugar no Reino de Deus. Quem te enganou nas            

tradições dos homens? Por acaso não foi sua própria mente carnal que            

inchou sua a imaginação sobre essas tradições que são contrárias as coisas            

que foram pregadas na cruz? 

Por acaso não sabe que você está completo Nele? Quem o estragou            

através dessa filosofia oca? Em verdade vos digo que estas imaginações           

provêm de vaidade e não dos tesouros da sabedoria e do conhecimento em             

Cristo. 

Existe um evangelho, um evangelho lançado e revelado dos céus,          

onde Aquele que morreu por você está sentado à mão direita do Pai. Há um               

evangelho de amor, um evangelho escondido no centro da humildade em           

sacrifício, um evangelho santo, onde a promessa de fé desceu desde os            

tempos antigos até mesmo a  Abraão. 

Pois, desde o Começo, o Final sempre foi conhecido. E onde o Começo             

terminou, assim também será, o Final de todas as coisas no começo. Essa             

revelação pertence àquele que é o Espírito de Profecia. Esse mistério foi            

divulgado a todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como o SENHOR do             

alto. 

Quem o estragou com palavras vãs, gestos arrogantes de falsa          

humildade? Quem marcou A sua carne com obras orgulhosas, que são uma            

porta de entrada para mercenários, um mundo de homens; uma arena de            

obras que levam à morte e destruição? 
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Essas obras inúteis, frívolas e estéreis da carne vêm de homens que            

desejam ser conhecidos, pois a carne dá à luz a carne. Mulheres que             

usurpam o próprio fundamento de Jesus Cristo, de quem Ele é o Cabeça da              

igreja. Mulheres arrogante, devorando até os que estão perecendo. 

Por acaso você não sabe que todos os principados e poderes foram            

arruinados, despedaçados quando Jesus Cristo foi pregado na cruz? O Seu           

ato de obediência e humildade esmagou o orgulho e o manto daqueles que             

pertencem a Satanás e seus obreiros das trevas. 

Aquele  que está acima fala: 

"Tem você recebido Cristo jesus crucificado?" 

"Tem você abraçado Àquele que foi pregado na cruz?" 

"Você conhece Àquele que é a Verdade?" 

“Você conhece realmente o Verdadeiro e Vivo Filho de Deus, cujo o Pai             

é o único com o céu em mente?” 

Você abraça apenas a circuncisão da carne por meros homens? Por           

que somente pela circuncisão do coração, através do poder de Jesus Cristo            

pode a porta se aberta para o Reino de Deus. Aqueles em Cristo são              

batizados Nele. Os que estão em Cristo também ressuscitaram com Ele. Por            

meio de Cristo tudo foi pregado na cruz; todas as obras da carne. 

O triunfo da cruz é a Glória de Deus. Cristo Jesus é a Glória do Pai.                

Pois, em Cristo Jesus, podeis contemplar a caminhada Dele de obediência. A            

Sua caminhada de servidão com toda humildade e misericórdia, para vossa           

consolação.  

Esse consolo foi trazido a um povo carregado de pecado, levado a um             

povo que perecia pela falta de um Verdadeiro Pastor. 

Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus foi pregado na cruz.              

Ele esmagou o mundo, o orgulho da vida e a sabedoria carnal. Todos             

perecerão quando o Fim chegar; quando a nova Jerusalém for revelada do            

céu. 

Todos os anjos choram Santo, Santo, Santo! 

Todo o céu espera com fôlego na glória vindoura dos filhos de Deus!             

Esses filhos são aquelas que são recebidos e conhecidos por Aquele que foi,             

quem é, e deve vir. 

Estes são filhos nascidos de Deus. Filhos nascidos do Espírito de cima.            

Nascido não de sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do             

homem, mas filhos nascidos de Deus! 

Eles nasceram em uma nova vida! Eles nasceram e depois morreram           

em Cristo Jesus! Eles nasceram em um mundo, e não em sua casa, mas              

nascem em um mundo vindouro! Esses filhos nasceram em um mistério           

revelado apenas do alto. Nasceram na revelação de conhecimento de Jesus           

Cristo, o Único e Verdadeiro Deus Vivo. 
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Jesus Cristo tornou-se obediente e se humilhou como um servo. Ele           

não procurou as coisas deste mundo, pois Ele não pertencia a este mundo.             

Pois, Aquele que veio do alto, fez todas as coisas, desde o Princípio até o               

Fim. Sem Ele, nada foi feito do que tem sido feito. 

Cristo Jesus é Aquele que é a Palavra[Verbo] que se fez carne. Foi Ele              

quem declarou: 

'Antes de Abraão existir, EU SOU' 

Ele é Aquele que é a nossa Vida, que é o nosso próprio fôlego! Glória               

esteja Nele, que foi, que é, e que há de vir! 

Glória, Glória, Glória ao Rei dos Reis! Glória a Ele, que é o Alfa e o                

Ômega, o Início e o Fim! 

Busque essas coisas de cima Meus filhos. Procure comer cada Palavra           

de Deus. Cada Palavra que sai da Boca de Deus, pois Ele é o Pão da Vida.                 

Procure Aquele que apagou todos os seus pecados; pregando-os para          

sempre na cruz. 

Sede santos, porque Eu, o SENHOR, sou santo! Ande como Eu andei,            

seja irrepreensível, honesto e ande no Espírito porque toda a carne foi            

pregada na cruz. A carne não conta para nada! 

Não ande nos caminhos deste mundo, porque Eu escolhi você para sair            

do mundo. Para sair dos ensinamentos e tradições dos homens. Tudo é uma             

bobagem! Pois aqui reside o vale do orgulho e da glória vazia. Aqui reside a               

carne podre da destruição - o caminho largo que leva para o inferno. 

Por acaso Deus não fez como besteiras toda a sabedoria dos sábios?            

Você é um povo que procura sinais? Por sabedoria? Vocês são um povo que              

confia em Jesus Cristo, Aquele que foi pregado na cruz para a glória de Deus               

o Pai? 

Pois aqui há um mistério para aqueles que estão perecendo, mas para            

os que estão vivos em Cristo, Ele é como uma fragrância de oferta de amor,               

carinho e enorme misericórdia para a salvação. 

Tudo está chegando ao final culminante; o fim está próximo. 

A Glória de Deus está aqui para revelar os Verdadeiros Filhos e Filhas             

de Deus! 

Atenção! Meus amados filhos! Aqueles que são batizados em Minha          

morte, aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus! 

Atenção! O Meu retorno é iminente. O precipício da mudança está           

aqui! Todos verão que Eu sou Aquele que era desde o Princípio e Eu sou Ele                

que é a Glória no fim! 

E todos os anjos gritam Santo, Santo, Santo é o SENHOR Deus            

Todo-Poderoso que era, e que é, e que está por vir! 

Venha, SENHOR Jesus, venha! 

Amém! 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/03/01/the-wolves-are-out/ 

 

Escrituras:  

João 10:1-18; 25-38  

Apocalipse 3:14-22  

Salmo 50:16 

 

 

OS LOBOS ESTÃO FORA! 

 

Eu sou o Bom Pastor. Eu conheço as Minhas ovelhas e as Minhas             

ovelhas Me conhecem. Assim como o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai. 

Minhas ovelhas Me seguem porque conhecem a Minha voz. Minhas          

ovelhas discernem as Minhas águas tranquilas. Elas reconhecem que Eu sou           

o Portal para as Minhas ovelhas. 

Minhas ovelhas aprenderam a distinguir a Minha voz dos hipócritas,          

mercenários que não se importam com aqueles que tenho amado e que            

continuamente resgato. 

Fique quieto e saiba que Eu sou Deus. Fique quieto e saiba que Eu sou               

o Bom Pastor. Entenda e compreenda que somente Deus é bom. Eu sou o              

Filho de Deus. Eu sou o Bom Pastor e dou a Minha vida por minhas ovelhas. 

Ouça! Escute Meu povo! Aprenda a distinguir a Minha voz das pessoas            

ao seu redor. Não é uma questão de falar das escrituras, não é uma questão               

de seguir os chamados homens de Deus, pois as Minhas ovelhas Me seguem             

e a Mim somente. As Minhas ovelhas conhecem a Minha voz com certeza. 

Você conhece o Bom Pastor? Você entende a verdade de que Eu sou             

Jesus, o Filho de Deus, e Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida? Para                

aqueles que Me conhecem, aqueles que conhecem Meu Pai, esses são as            

Minhas ovelhas. Eles ouvem a Minha voz e Me seguem. Eles Me amam e              

seguem Meus mandamentos. 

O Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Eles são todos            

hipócritas! Você sabe como interpretar os sinais na terra e os sinais nos             

céus, como é que você não pode discernir e interpretar os sinais da era              

atual? 
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Você quer conhecer a Cristo? Você quer conhecer o poder de Sua            

ressurreição? Você quer se tornar como Eu quando eu enfrentei a morte em             

sofrimento? 

Eu digo que muitos que vocês não conhecem o Meu Pai porque é como              

um mercenário subindo de uma outra maneira. Pois você rouba e assalta aos             

Meus Verdadeiros filhos a alegria que lhes dou. Você espia a liberdade deles,             

a liberdade que eles têm em Cristo. Você é ciumento, cheio de malícia e              

trabalha em todos os tipos de manipulações, mas se recusa a vir a Mim,              

Jesus; porque Eu sou o Bom Pastor. 

Você não vem a Mim porque odeia a luz, pois expõe o seu pecado.              

Você se justifica com muitas palavras que soam bem, palavras religiosas,           

mas não as obedece. Você continua a andar em pecado. Em verdade vos             

digo que não acreditas, e andas nas costas das Minhas ovelhas para um             

passeio livre e você carregas os Meus cordeirinhos com conhecimento sobre           

Mim, que você nem mesmo possuis. 

Eu falo isso para sua vergonha porque você não Me conhece. Nem o             

seu próprio orgulho de mim quebrará os seus delírios que vêm diretamente            

de suas próprias imaginações. 

Vocês são hipócritas! Mercenários! Você pertence ao próprio pai, o          

diabo. O pai de todas as mentiras. Ele tem roubado desde o início e a               

mentira esta em sua própria língua nativa - uma linguagem cheia de            

maldade, malícia e ciúmes. 

Eu lhe digo que você é um rebelde, incrédulo, infiel, causando divisões            

para reforçar a sua própria incredulidade em Mim.  

Hipócritas! Você professa crer, mas é pagão, apóstata e abandonou o           

caminho Verdadeiro para a vida. Você tem desertado, voltou atrás em seus            

pecados originais, embora professasse acreditar. Mas, Eu sou o SENHOR que           

examina o coração. 

Você é espiritualmente cego, se arrependa! Pois Eu vou expulsá-lo da           

minha boca! 

Arrepender-se! Pois eu sou o SENHOR! 

 

Para Minhas ovelhas, Meu povo amado, continua a Me seguir, pois os            

lobos estão fora! Do jeito que uma cobra troca a sua pele, esses lobos estão               

sendo manifestados diante de seus próprios olhos. 

Agora que você provou e viu que o Senhor é bom, livre-se de toda              

hipocrisia, malícia e engano. Cresça no medo e no tremor de sua salvação. 

Vinha a Mim, porque Eu sou a Pedra Viva, a Pedra Angular. Eu sou              

rejeitado pelo homem porque ele não tem as preocupações de Deus. Ele é             

uma pedra de tropeço para o Meu Verdadeiro Evangelho. 

Minha ira está aqui, o Meu fogo refinador estão aqui! 
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Você realmente Me conhece? 

Você conhece o Bom Pastor? 

Siga-Me com toda a justiça e com toda a verdade, abandonando os            

caminhos e pensamentos do homem e seu conhecimento que são corruptos. 

Sim, meu povo está morrendo por falta de conhecimento, pois          

continua alimentando-se de suínos. Alimentando-se do maná de ontem.         

Todos são gananciosos por ganho, reconhecimento e elogios. 

Mil anos é apenas um dia aos Meus olhos e Minha raiva e indignação              

são para com aqueles que são infiéis, sem coração, cruéis e oprimem o meu              

povo. 

Venha a Mim! Aprenda de Mim e Eu te mostrarei e te ensinarei a ouvir               

a Minha voz. Nisto Eu te ouvirei e falarei 'Andai desta maneira e aprenda a               

contar seus dias, pois todos eles estão em Minha Mão. Adquira sabedoria,            

Minha sabedoria '. Eu testo o coração, não a mente. 

Minha misericórdia está aqui e Eu estou sofrendo, pacientemente, não          

desejando que alguém pereça. Minha compaixão é grande e Meu julgamento           

justo. 

Venha a Mim! O Bom Pastor, porque Eu sou Verdadeiro e Fiel. 

Venha a Mim e criarei um novo coração para Me servir fielmente e com              

toda humildade. 

Por que você continua em sua rebelião sempre olhando para a carne?            

Para o braço do homem? Será que Ele pode, um mero mortal, purificá-lo do              

seu pecado? Ele pode manter sua justiça diante de mim? 

Que direito você tem de recitar a Minha Palavra e ainda assim andar             

em apostasia? Vocês são todos contra Mim e ilusórios em suas próprias            

imaginações. 

Eu sou o SENHOR que vê tudo e percebe todo pensamento em seu             

coração. 

Arrependa-se! Antes que Eu o vomite da Minha Boca! 

Considere isto então, Meu povo, Eu aconselho você a comprar ouro           

refinado no Fogo do Refinador.  

Considere com cuidado este dia! Este dia que você se esquece de seu             

Deus e de Sua bondade para com você ou Eu vou te quebrar em pedaços. 

Para aqueles que Me honram, honram Meu Pai. Não tomareis a vara            

do castigo para salvar a sua alma de cair no inferno? Você é tão inclinado e                

rebelde ao se apoiar em seu próprio entendimento e ensinamentos dados a            

você pelo homem? Você abandonaria toda a Minha bondade e misericórdia           

pelo que é inútil? 

Arrependa-se! 

Sim, considere isso aqueles de vocês que se esquecem de Deus e de             

Seus caminhos, ou Eu os quebrarei em pedaços. 
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Ouça! Ouça a Minha voz! Ouça o Bom Pastor, pois as Minhas ovelhas             

Me conhecem e Eu as conheço. 

Em verdade vos digo: “Se você fosse cego, não seria culpado de            

pecado; mas agora que você afirma que pode ver sua culpa permanece!” 

 

Coloque a pomada nos seus olhos para poder ver! 

 

Arrependa-se! 

 

Eu estou aqui! Eu fico na porta e bato e se alguém ouvir a Minha voz e                 

abrir a porta, Eu entrarei e comerei com essa pessoa e eles comigo. 

 

Eu sou Aquele que era, e que é, e que está por vir! 

 

Arrependa-se! 

 

A hora chegou! 

 

Arrependa-se! Arrependa-se! Arrependa-se! 

 

EU, O SENHOR, NÃO MUDO 
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Fonte: https://444prophecynews.com/misinformation-glynda-lomax/ 

 

 

 

DESINFORMAÇÃO 

 

Eu estava em oração esta manhã (domingo), quando o Senhor me           

revelou que Plan B que foi colocado em ação pelos inimigos do nosso             

Presidente (o plano A era o de impeachment). 

Foi-me mostrado que o plano B é alimentá-lo com informações de alto            

nível por meio de inimigos de alto nível próximos a ele, para que ele o use,                

fale e tome decisões com base na informação oferecida, fazendo dele um            

completo idiota. ISTO, o Senhor revelou, é por isso que o Presidente Trump             

parecia não se importar com o Coronavírus. Não é que ele não se importe, é               

que ele foi alimentado com mentiras por seus inimigos, para que ele pareça             

não se importar. 

Também me foi mostrada uma visão em meu espírito de nosso           

Presidente preso em um labirinto. O labirinto foi construído pelo inimigo e            

pelo povo que trabalhava contra ele, contra o presidente. O Senhor me            

mostrou que seus planos alcançaram um novo e muito perigoso nível de            

escuridão contra o qual precisamos orar. 

Meus filhos, o inimigo é muito ativo no governo da América e ele está              

trabalhando para controlar vocês, o povo. 

 Eu desejo que você ore contra isso, e ore pela Minha vontade e             

somente pela Minha vontade nesta nação. 

 

2 Timóteo 3:1-5 

● 1
 Também sabemos que nos últimos dias virão tempos perigosos. 

● 2 
Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos,

 
          

orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos,      

profanos, 

● 3 
Sem afeição natural, violadores de trégua, acusadores falsos,

 
        

incontinentes, ferozes, desprezadores daqueles que são bons, 

● 4 
Traidores inebriante, altivo, amantes de prazeres mais do que

 
         

amantes de Deus; 

● 5 
Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder; de quem se

 
            

afasta. 
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NÃO TEMAS, PORQUE EU SOU CONTIGO 

 

Esta foi uma experiência e mensagem verdadeiramente profundas.  

 

Enquanto eu me sentava em louvor e oração, vi Nosso Senhor e Ele 

sentou-se à minha frente e começou a escrever, linha por linha, 

deslizando-a para que eu pudesse vê-la e copiar o que Ele havia escrito. A 

seguinte mensagem foi dada hoje, 2 de março de 2020. TODA GLÓRIA A 

NOSSO REI. 

 

Diga a eles que não tenham medo. 

O sol, a lua e as estrelas obedecem ao MEU comando. 

Tudo colocado em seus lugares por MIM. 

O vento nos mares, obedece MEU comando. 

NADA se move sem MINHAS instruções. 

Assim será para o MEU povo. 

Eles conhecem a MINHA voz e obedecem aos MEUS comandos. 

Não tema, não tenha medo, pois EU SOU COM VOCÊ. 

VOCÊ É MEU. 

 

MEU POVO. 

Escolhido e separado por um tempo como este. 

Meus escolhidos. 

 

UM SACERDÓCIO REAL. Você não me escolheu, 

Eu o escolhi para ajudar a levar MINHAS ovelhas perdidas para casa. 

Você não tem idéia do quão brilhante você brilha. 

 

EU ESTOU EM BREVE! 

SEU REDENTOR E SENHOR 

 

YESHUA-JESUS 
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SEGURANÇA 

 

Meus filhos, estou levando muitos de vocês para áreas mais seguras.           

Esteja alerta para a Minha liderança. 

Ouça e você ouvirá Eu chamando você para seu lugar seguro. Confie            

que Eu sei o que é melhor, independentemente do seu trabalho,           

independentemente daqueles que você prefere estar por perto,        

independentemente de suas próprias preferências. Eu sei melhor. 

Siga-me e esteja seguro. 

 

Gênesis 12:1 

● 1
Ora, o Senhor dissera a Abrão: Sai da tua terra, da tua família e da                

casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei: 

Gênesis 19:12-15 

● 12 
E os homens disseram a Ló: tu aqui mais alguma coisa? genro, e

 
             

teus filhos, e tuas filhas, e tudo o que tens na cidade, tira-os deste              

lugar: 

● 13 
Porque destruiremos este lugar, porque o seu clamor se engrandece

 
          

diante da face do Senhor; e o Senhor nos enviou para destruí-lo. 

● 14 
E Ló saiu e falou com seus genros, que se casaram com suas filhas,

 
              

e disse: Levanta-te, tira-te deste lugar; porque o Senhor destruirá          

esta cidade. Mas ele parecia ser aquele que zombava de seus genros. 

● 15 
E, levantando a manhã, os anjos apressaram Ló, dizendo:

 
         

Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que estão aqui; para            

que não sejas consumido na iniqüidade da cidade. 

Êxodo 4:19 

● 19 
E disse o Senhor a Moisés, em midianita: Vai, volta para o Egito;

 
             

porque todos os homens estão mortos, que procuraram a tua vida. 
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VOCÊ PRECISA ANUNCIAR A  MINHA SALVAÇÃO! 

 

 

Eis que EU tenho falado:  

- Jonas corre em Nínive e anuncia a minha salvação. 

Você tem corrido e anunciado ou você tem se escondido? 

Você tem se preocupado com as almas ou pra você tanto faz? 

 

Anuncia a minha salvação Jonas! 

 

Meus filhos estão perdidos, iludidos, indo na contra mão da salvação, por            

esse motivo serão presas fáceis de serem enganados. 

 

Anuncia a minha salvação Jonas! 

 

EU te escolhi, EU te chamei e EU te remi. Você sempre soube que EU teria                

um propósito para sua vida e chegou a hora, não há mais tempo. 

 

Você precisa se posicionar! 

 

Meus filhos rebeldes e desobedientes precisam de você. Por isso EU te provei             

e aprovei, por isso passou pelo refinamento. Chegou a hora de colocar a sua              

fé em prática. 

Jonas não se esconda e não corra do seu chamado. Meus filhos rebeldes e              

desobedientes precisam de você. 

Anuncie a minha salvação, anuncie a verdadeira palavra. 

Nesta época muitos estarão mais sensíveis para ouvir.  

Alguns rejeitam e segue em diante. 

 

Jonas, corre em Nínive para anunciar a minha salvação! 

 

Breve venho 

 

YESHUA HAMASHIA 

 

 

Mateus 24:4-14 

4. Jesus respondeu:  

– Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. 



5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: “Eu sou o             

Messias!” E enganarão muitas pessoas. 

6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de             

guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. 

7. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários              

lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. 

8. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. 

9. – Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês             

serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. 

10. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos                

outros. 

11. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. 

12. A maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos esfriará; 

13. mas quem ficar firme até o fim será salvo. 

14. E a boa notícia sobre o Reino será anunciada no mundo inteiro como              

testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. 



Fonte: https://holyspiritwind.net/2020/03/dont-look-back-you-must-face-this-reality-but-you-must-not-fear/ 

 

 

 

Não olhe para trás!  

Você deve enfrentar essa realidade, mas não deve ter medo! 

 

 

Meu filho, passa mensagem para meus filhos… 

 

A realidade física em seu mundo mudou e continuará a mudar a uma             

velocidade sempre crescente. As coisas no seu mundo nunca serão as           

mesmas que eram. As coisas nunca voltarão ao que eram antes. O "normal"             

que você conhecia, se foi. Não olhe para trás! Você deve enfrentar essa             

realidade, mas não deve ter medo! Você ficará em Meu Poder! Seja como             

Davi perante Golias, não como a esposa de Ló.  

Deixe Meu amor perfeito expulsar seu medo. Você deve confiar em           

Mim, você deve se apegar a Mim e deve confiar em Mim. Você deve saber               

que Eu ainda estou no controle. Não importa o que aconteça. EU SOU a sua               

única esperança. Fique quieto e saiba que EU SOU DEUS! 

Eu tenho dito ao meu povo que o tempo em que você está, chegaria              

há muitos anos. As coisas estão acontecendo de maneira diferente do que a             

maioria de vocês pensavam. Mas, lembre-se, de que Eu não dei todos os             

detalhes.  

O que foi verdadeiramente profetizado por Meus profetas e vigias,          

seus filhos e filhas, os jovens e os velhos e até mesmo aqueles que são               

vistos como os membros mais humildes da sociedade, acontecerá. Vai          

passar de maneira diferente do que esperava. Os homens poderosos, ricos,           

orgulhosos e arrogantes do mundo não ouvem de Mim, acreditam nas           

mentiras de seu deus e eles serão destruídos com ele. 

Muitos nas igrejas e até a Minha noiva não esperavam ver as coisas             

que estão vendo e ainda verão; mesmo que tenha sido falado. Havia muito             

falsos profetas enviados para vocês do que verdadeiros profetas. Eu não te            
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avisei disso? Eles tem causado confusão, divisão, dúvida, descrença e          

fizeram com que muitos se afastassem de Mim. Mas, isso ainda não é a              

grande queda (2 Ts 2:3). Isso ocorrerá depois do homem do pecado e da              

iniqüidade: o anticristo é revelado ao mundo.  

Ele já tem sido revelado a muitos de Meus filhos, mas a maioria ainda              

dizem que não pode ser ele e alguns até se curvarão a ele e à sua imagem.                 

Muitos na igreja tem falhado em discernir isso. Eles estão sob um véu de              

engano, mas eu posso fazer um buraco nesse véu pelo poder do Meu             

Espírito. 

América e Israel, vocês tem falado que Eu lhe enviei o rei Ciro para              

reconstruir o templo, mas ele não é quem você supõe e Eu nunca vou morar               

em um templo feito por mãos humanas. Eu tenho lhe falado que este rei é               

como Saul porque o povo exigia um rei e ele é como Belsazar porque ele               

será morto.  

Aquele que substitui aquele que é levado é o sexto rei que é dos sete e                

também o oitavo rei, a primeira besta, o filho da perdição, que será habitado              

pelo próprio espírito do próprio Satanás. Muitos tem sido enganados ao           

pensar que este sétimo rei foi enviado para trazer um retorno à grandeza             

para a América, mas, na verdade, ele apenas levou a América a ser uma              

Babilônia maior.  

Ele próprio não se arrepende perante Mim e nem leva o seu país ao              

arrependimento e de volta ao Salvador dela. Em vez disso, ele fala com             

arrogância, orgulho e narcisismo, dizendo que a América se recuperará do           

dessa peste criada pelo homem que chegou até ela. Mas, a América não             

recuperará. Essa peste será substituída por pestes ainda piores e um maior            

controle será colocado sobre as pessoas com a nova tecnologia, satélites e            

depois, a marca da besta. 

Eu devo permitir que esse momento de julgamento, trazido pelo          

inimigo e seus homens maus, acorde a Minha igreja adormecida. A maioria            

não me buscou em arrependimento ou ouviu a Minha voz mansa e delicada             

quando lhes disse para despertar. Agora o inimigo está sendo desencadeado           

e eles serão sacudidos violentamente por ele. Eu o uso para Meus            

propósitos, para causar dor, angústia, sofrimento, provações e tribulações,         

para que os homens clamem a Mim. Poucos clamam a Mim em tempos de              

paz, bondade e prosperidade, mas quando Meus julgamentos estiverem na          

terra, o povo aprende a justiça e se arrepende. 

América, você não será mais livre para fazer o que quiser nos dias que              

estão chegando. Aquele que proclamou prosperidade e liberdade está         

produzindo falta e cativeiro. Sua viagem será restrita e só piorará com o             

caos, a luta e a guerra.  

2 



Esta pestilência criada pelo homem é apenas a primeira etapa do           

controle total das massas. Muitas coisas piores estão no horizonte que           

causarão doenças muito mais graves e morte de centenas de milhões, a fim             

de trazer a Nova Ordem Mundial.  

As instituições financeiras do mundo estão à beira da destruição e           

você está vendo escassez de suprimentos já no momento. Mas isso não            

causará a quebra total até que aconteça o Evento Inaugural Ardente em            

Nova Iorque. 

Aí, então, o falso messias aparecerá para “salvar o dia” e todo o             

mundo se maravilhará dele. 

América, o seu rei atual é um dos “caras que vai cair”, mas ele              

também está nesse plano satânico. É verdade que Eu permiti que ele fosse o              

rei para que houvesse tempo extra de arrependimento, mas muito pouco           

tem acontecido. 

Ao invés disso, minha igreja ficou bêbada com o fruto de sua videira e              

a loucura absoluta tem acontecido com muitos. Para esses, ele não faz nada             

de errado, embora ele fazendo exatamente o que todos os seus           

antecessores fizeram, e ainda pior do que todos, exceto um. Aquele que            

nunca realmente partiu, aquele que Me imita como quem foi e é e está por               

vir. 

Agora, meu povo ouve e procura entender o que eu digo a seguir. Este              

rei e aqueles ao seu redor pediram um dia de oração para retroceder o              

julgamento que foi desencadeado. Me ouça agora! NÃO retrocederei este          

praga feita pelo homem sem arrependimento, isso significa voltar do pecado           

e de volta para Mim.  

Meus santos, Eu os alerto, não orem contra Meus julgamentos          

redentores que estão sobre a terra da América, Eu não vou ouvir. Ore por              

aqueles em sua família e por aqueles que Eu lhe dei autoridade; sua esfera              

de influência e ore para que os corações sejam amaciados até o            

arrependimento.  

As orações daqueles que endureceram seus corações para Mim são          

como cinzas lançadas ao vento, nada fazem. Isto é o que eu digo: rasgue              

seus corações e não suas vestes, convoque uma assembléia solene, caia de            

bruços diante de Mim em sacos e cinzas. Arrependa-se e se afaste do seu              

pecado e clame a Mim com tudo o que está dentro de você! Mesmo que isso                

fosse feito na América, seu julgamento seria diminuído, mas não          

completamente retirado. Isso ocorre porque o julgamento já está definido há           

anos, e você passou pelo ponto de não retorno como país.  

As rodas do julgamento foram acionadas, portas foram fechadas para          

que ninguém possa abrir e portas foram abertas para que ninguém possa            
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fechar. Eu posso e mostrarei misericórdia no julgamento que está aqui agora            

e depois nos julgamentos ainda mais severos que se seguem. 

Meus eleitos-remanescentes-noiva, mais uma vez peço que você fique         

oculto em Mim até que Eu lhe chame para brilhar em Minha glória.  

Não temam o que não é de Mim, porque Eu lhe dei autoridade sobre              

isso pelo Meu sangue derramado e em Meu nome, Jesus O Cristo, Yahshua             

Ha Mashiach.  

Levante-se e proclame o que aquilo do inimigo, não é seu! Comande            

que essas coisas devem Ir, pela autoridade em Meu nome, e depois receba             

todo o Espírito Santo que Eu quero lhe dar, de vários modos. Quando você              

estiver trabalhando com o Meu Espírito, você tocará nos outros e eles            

saberão. 

A medida do Meu Espírito será aumentada em você após o Evento            

Inaugural Ardente na cidade de Nova York. À medida que os julgamentos            

aumentarem, assim também aumentará o Meu Espírito.  

Muitos se voltarão para Mim durante esse tempo, que será maior que            

no livro dos Atos dos Apóstolos nas escrituras.  

Logo depois será o tempo da transformação, quando Minha rocha          

ardente rasgará e abrirá o céu, cairá e sacudirá a terra inteira. 

Isso acontecerá quando Minha ira for derramada e a grande e espessa            

escuridão cairá, exatamente como antes.  

Os caídos serão forçados a descer e os Meus ocultos se levantarão e             

trarão o restante da grande colheita comigo e com os anjos. 

 

Tudo isso está chegando em muito pouco tempo! 

 

Prepare o caminho do Senhor! 

 

4 



fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/your-light-has-come 

 

A Sua luz chegou 

 

Palavra e visão recebidas ontem 15 de março de 2020 

 

Escrituras: 

Isaías 60 

Salmo 14 

Filipenses 4:9 

 

Seja sóbrio. Vigilância. Seu inimigo ronda em torno de você como um            

leão que ruge. Ele está procurando alguém para devorar. Agora é a hora de              

ficar sóbrio. Seja vigilante. Vista o capacete da salvação. Amarre ainda mais            

o cinto da verdade.  

Eu sou aquele que se senta no trono, no círculo acima da Terra. Eu sou               

aquele que conhece o começo do fim. O fim de todas as coisas está agora               

sobre os habitantes da Terra. Mas Eu tenho te preparado como filhos da luz.              

Vocês não são os Filhos da Destruição que andam nas trevas. Eu estou             

olhando aos Meus filhos, pois Eu sei todas as coisas. Os Meus 7 olhos              

percorrem toda a Terra. Eu sei os que são Meus. Você estará e para sempre               

em Minhas mãos e nada poderá separar você de Meu amor. Não há nada              

que deve separá-lo do amor de Cristo Jesus. Nem problemas. Nem           

dificuldades. Nem fome. Nem perseguição. Nem nudez. Nem perigo. Nem          

espada. 

Portanto, tenham bom ânimo, Meus filhos e filhas, pelo trabalho que           

iniciei em vocês, o bom trabalho que iniciei em vocês, Eu vou            

completamente terminá-lo. 

O dia do Senhor está perto e quem está preparado. Senão aqueles que             

têm mãos limpas e um coração puro. A hora está escura, mas uma             

escuridão mais profunda, está à frente. Deixe a sua luz brilhar, porque Eu             

sou a luz do mundo. Agora é a hora em que todas as suas orações e                

petições que você apresentou perante o Pai, em segredo, serão          

recompensadas abertamente. Não seja igual àqueles que estão dormindo.         

Fique acordado. Ande no temor do Senhor. 

Seu poderoso braço está estendido em proteção. Seus ouvidos estão          

atentos aos seus gritos. Eu estou, diz o Senhor, perto do coração Partido.             

Eu, Eu mesmo, enxugarei suas lágrimas. Você é Meu filho e tudo está nas              

minhas mãos. Não temam meus pequenos. Lance todas as suas ansiedades           

sobre mim porque Eu cuido de você.  
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Confie em mim nesses tempos turbulentos. Esses são apenas o          

começo das dores. Esteja preparado. Esteja preparado agora, Eu digo, e           

veja Eu mover por você e por todos vocês, meus filhos das Luzes. Vocês são               

Meus filhos da glória. Você nem precisa ter medo das coisas ao seu redor. 

Meus poderosos anjos se revelarão a você para que que você saiba            

que a minha promessa de proteção é segura e absoluta.  

Chegue mais perto, Meus filhos. Esconda sob a sombra, sob o abrigo            

das Minhas asas. Você está coberto pelas Minhas asas. Você foi coberto com             

Meu sangue. Você é inocente aos Meus olhos. Você é puro, e você verá a               

Face de Deus.  

 

O Senhor continua dizendo ... 

 

Minha carinho cobre todos os aspectos da sua vida, de manhã, à tarde             

e à noite. O o que está por vir é a vida eterna, uma herança que durará para                  

sempre. Eu sou aquele que ama para sempre. O Meu Reino de cima dura              

para sempre. Eu sou quem se importa no qual está toda a bondade. Eu sou               

aquele que é o seu refúgio na rocha e os justos passaram por ela. 

Eu sou ele que é a Pedra Angular. Uma pedra de tropeço. Uma pedra              

de ofensa. Mas para os que estão na Minha justiça, esta pedra angular é a               

sua arca, a sua segurança. 

Do mesmo jeito que Eu estava com José na prisão onde ele ficou, Eu              

também estou com muitos de vocês. Você tem sido odiado sem razão. Eu             

sei da sua solidão. Eu conheço aqueles que te traíram. Eu conheço aqueles             

que te rejeitaram. 

Meu filho venha a Mim porque Eu curarei as suas feridas. Me deixa             

fazer curativos nas suas feridas. Me deixa enxugar as suas lágrimas. Eu            

estou mais perto de você do que você pensa. Deixe tudo sob meus cuidados. 

Por acaso não trarei justiça rapidamente? Sim e mais, Meus preciosos           

filhos. Estou trazendo Meus filhos para o Meu alto Monte Sagrado. Eu estou             

trazendo você para Sião. 

Aqui, em Sião, você deve morar comigo. Aqui trarei cura em minhas            

asas. Eu sou o seu Deus e você é meus preciosos filhos do meu pasto. Você                

é meu rebanho sob meu cuidado total. Hoje, você ouvirá a Minha voz. Veja,              

Eu restaurarei a você a sua saúde e curarei as suas feridas.  

Você tem sido marginalizado. Eu devo abraçar você sussurrando         

minha palavra de conforto para você. Não se vendem dois passarinhos por            

um ceitil (Mateus 10:29) e Eu te falo meus amados Filhos, que você, você              

verá Meu rosto, pois Eu tenho te amado. 

Assim como lhes digo, nenhum daqueles pardais pequenos e         

preciosos, que são da minha obra, cairão no chão sem o Meu conhecimento. 
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O inimigo tem andado ao seu redor por muito tempo, mas Eu vou             

fazê-lo fugir do seu redor. Vocês verão muitos fugirem de você porque sua             

luz tem penetrada no novo amanhecer que está aqui, agora. Minha luz tem             

crescido sobre você. Embora a escuridão vagar em cima e em baixo, Minha             

luz nunca será apagada. 

A Minha luz está aqui. Ela brilha na escuridão e nada a apagará. 

Para aqueles que Me receberam, eles também receberam Meu Pai;          

para aqueles que acreditam no Meu nome; para aqueles a quem o Pai tem              

revelado quem Eu sou; para aqueles que nasceram do alto... você está            

recebendo o poder de se tornar Meus filhos. 

Você pertence a Mim porque Meu pai lhe ensinou desde o início. Meu             

Pai chamou você para Mim. Esta é a razão do porque eles vem a mim de                

bom grado, acreditando na fé, eles não serão arrancados das Minhas mãos. 

O mesmo poder que te trouxe ao Meu reino é o mesmo poder do alto,               

que transformará todos os seus medos em fé, seu desespero para a            

esperança, sua apreensão para um corajoso filho e filha do alto. 

Tudo vem de Mim. Tudo é de cima. É pela graça que você foi salvo                

pela fé - um presente de cima. Tudo é de cima. Tudo é Meu. 

Sim, tudo é de cima. Eu sou de cima. Meu reino é de cima. E todo o                 

céu espera ansioso pelos Meus filhos da Glória para voltarem para casa. 

Tudo está pronto. O tempo se aproxima. E aqui está. Seja corajoso,            

seja forte, seja alegre, porque Eu estou com você. Eu tenho ido adiante de              

você. 

Então, Meus filhos sejam sóbrios, estejam vigilantes, andem na fé,          

confiem em Deus, creiam também em Mim que o fim dos tempos que se              

aproxima rapidamente, está aqui. Apegue-se a Mim.  

Apegue-se a tudo o que é bom, o que for verdade, o que quer que seja                

nobre, o que é adorável, o que é puro e tudo o que é excelente ou louvável.                 

Pense nessas coisas. 

Ande na luz. Seja a luz, pois Eu estou com você. Eu tenho prometido              

estar com você até o fim dos tempos. Não temam Meus preciosos filhos das              

coisas dos outros; pois, esses são pessoas tolas que nem sequer consideram            

a Deus, e nem olham ou procuram por Ele. Estes estão destinados a este              

tempo de escuridão. Destinado à Minha ira, Minha destruição. 

Segure no que for bom. Deixe espaço para a minha ira. Sim, Eu sou              

aquele que está acima do círculo da terra. Eu reino de cima.  

Eu sou o Deus eterno. Eis que Eu sou o começo e o fim. Tudo é Meu.                 

Tudo pertence a mim, o enganador e o enganado. 

Tema o Senhor, Meus filhos. Tema aquele que é toda a sabedoria, que             

é o seu tudo em tudo. 

Eu te amo e Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. 
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Antes de Abraão existir, EU SOU. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/i-the-lord-do-not-change 

 

Eu, o Senhor, Não Mudo 

 

Palavra recebida hoje em 17 de março de 2020 

 

Escrituras:  

Malaquias 3 

Salmo 46 

Isaías 43:1-3 

 

E para todos vocês que têm ouvidos. Para todos que escutam. Eu            

estou aqui, meus filhos. Eu estou aqui com você. Eu, o Senhor, não mudo. 

Eu sou Ele que ainda reina no alto. Sou Eu que sempre tenho reinado.              

Sou Eu que reina. Sou Eu que sempre reinará, para sempre. Amém. 

Pois o Meu reino não foi construído, senão pela Minha própria palavra,            

pela Minha boca, que é certa como rocha. O que você vê agora são todos               

aqueles que não acreditam em Mim e nem Me procuram. 

Apesar da a raiva da nação se levantarem um contra o outro, eles são              

todos enganados como Nações, não conhecendo Àqueles que é do alto. Eles            

estão todos enganados porque apenas desejam apenas todas as coisas da           

Terra. Mas eles estão na areia movediça. Todos eles são como sombras            

inconstantes. Eles acreditam em coisas e nunca Me questiona ou Me procura            

nas coisas. 

Eu te digo a verdade: não há nada novo debaixo do sol. O homem              

ainda permanece em sua incredulidade. Ele permanece em seu pecado, em           

seu orgulho. 

Pois, certamente, Satanás conquistou os seus corações com enganos.         

Pois ele é o pai da mentira. Assim como Satanás caiu como um raio, eu               

também, o Filho do Homem, venho como um raio e todos os cantos da Terra               

verão a minha glória. 

Alguns deles que estão acordados e prontos para serem recebidos no           

Reino de Meu Pai; e outros, para enfrentar a Ira de Deus. 

Meus filhos, Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Eu estou sempre            

presente até o dia de hoje. E, para aqueles cujas mãos estão limpas, cujo              

coração está sendo respingado pelo sangue de Jesus, esses entrarão          

completamente no Meu Santo dos Santos. 

Eu tenho te escolhido meus filhos. Você pertence a Mim. Eu te escolhi             

desde a fundação deste mundo, mesmo antes de você existir. Você é um             

Sacerdócio Real. Um povo peculiar separado para adorar a Deus. Pois Eu sou             
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o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e todos os que humildemente andam             

diante de mim, esses andarão na minha luz. 

Embora a escuridão reine e invada invisivelmente em muitos corações,          

aumentando diariamente, muitos estão sendo capturados, e andando mais         

em engano, Eu falo para vocês meus filhos, que isso é apenas o começo. 

Mas, não tema meus filhos, pois do mesmo jeito que Eu protegi Meus             

filhos no Egito, Eu também sou capaz de fazer ainda mais abundantemente            

do que você imagina. Meu sangue cobre você, meus preciosos filhos. O Anjo             

da Morte passará sobre você, sob a sua casa. A bate-papo de paz e de               

unidade não vai durar muito, pois o colapso financeiro cairá como nunca            

antes. 

Não tema essas coisas, pois, na verdade, você não deve depender do            

homem e de suas ideologias criadas pelo homem. Eu sou capaz de levar a              

você tudo o que você precisa. Eu sou o seu Jeová Jireh. Eu sou o Seu                

provedor. Pois, Eu sou aquele que fornece a minha bondade até para o mal              

[João - acredito que em relação ao homem]. Descanse no conhecimento de            

que Eu não mudo. 

Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. O Meu reino é construído             

sobre a minha Palavra. E todos os que confiam em Mim serão mantidos a              

salvo, debaixo dos meus braços eternos. 

Embora as águas agitadas subam contra você e tudo ao seu redor            

estão afundando na areia, saiba que Eu estou com você. Meu anjo fica de              

guarda protegendo você, guiando você, para um local de abrigo. Há muito            

mais por vir, meu amado. Você sabe disso! Eu tenho falado disso para você              

antes de seus acontecimentos.  

Eu sempre soube o fim desde o começo. Eu sempre soube o começo e              

o fim pois EU SOU QUE EU SOU. 

Eu sou o começo, porque no começo, Eu criei os céus e a terra. Eu               

tenho sempre conhecido o fim. Pois em Mim, está a vida, a vida             

ressuscitada. 

Muitos pensaram que a minha morte aqui nesta terra foi o fim. Mas foi              

apenas o começo de todas as coisas. O começo da vida. O começo da              

verdade e da graça a serem reveladas em toda a sua plenitude. 

Foi o começo da minha igreja verdadeira, construída sobre o Meu           

nome. Pois o meu nome é muito maravilhoso para ser conhecido. Você não             

tem ouvido nenhuma palavra que descreva quem Eu realmente sou. Nem           

Meus filhos conseguem compreender verdadeiramente quem Eu realmente        

sou. 

Pois, Eu não sou quem você pensa que Eu sou. À medida que os dias               

se tornarem cada vez mais escuros até te emprisionar, escuridão de engano,            

a situação irá de mal a pior. Mas Eu estou aqui. Eu estou aqui para lhe falar.                 
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Eu estou aqui para lhe falar, agora, que Eu não mudo. Eu nunca mudarei.              

Pois Eu sou a Rocha das Eras. Eu sou o Ancião dos Dias. Eu sou o pilar de                  

toda a sabedoria. Eu sou aquele que é coroado com muitas coroas. Eu sou              

aquele que estava morto, mas agora estou vivo e Eu tenho as chaves da              

morte e do inferno. 

Continue a andar na Minha verdade e amor. Não tema essas coisas da             

seu meio. Não se desespere com o que vê e ouve. Continue a habitar em               

Mim e a permaneça em Minha Palavra. 

A desorientação está à frente, pois muitas pedras são tiradas debaixo           

de muitas vidas. A Minha primeira flecha é contra as organizações           

financeiras. Pois eles são corruptos. Eles cavaram um poço somente para           

eles e para todos aqueles cujo Deus é o dinheiro. Todos eles cairão no              

mesmo poço, grandes e pequenos. 

Mas Eu te digo: não tema essas coisas, pois, não sou Eu o Deus              

possuidor do céu e da terra? Eu derrubo, e certamente, Eu estou derrubando             

as pessoas arrogantes, egoístas, gananciosas, que geram medo, que não          

têm espaço no coração para Deus. No entanto, Eu guardei para mim um             

Remanescente. 

Eu tenho guardado os mansos desta terra para herdar a terra. Eu            

tenho guardado o tempo determinado para trazer as minhas ovelhas          

perdidas. As Minhas ovelhas perdidas de Israel. Pois todos os que são Meus             

estarão em um rebanho - pertencentes a aquele que é bom - Naquele que é               

o único bom pastor. 

Continue olhando para Mim. Mantenha seu coração perante Mim.         

Porque aqui está a sua paz. Aqui está a sua vitória. Aqui está a esperança de                

que, embora invisível, seja revelada dos céus. 

O que você vê ao seu redor, o que você pode vê não é o Meu reino.                 

Pois Eu sou de cima. O Meu reino virá do céu para a terra. E na terra ficarão                  

todas as coisas que foram refinadas em ouro puro - estes que foram             

passados pelo Fogo do Refinador. 

Meu amado, Eu estou chegando muito em breve. A contagem          

regressiva tem começado e você se alegrará quando Eu chegar em minha            

glória. Você é minha noiva e Eu estou preparando este dia para que você              

possa caminhar, completamente, Comigo em Meu reino. 

Uma grande transição está sobre você. Transformação, na medida que          

envio o Meu Espírito Santo em maior medida. Sim, Eu estou derramando um             

grande derramamento agora do que em qualquer outro momento da          

história. 

Mais ajuda Angelical do exército dos céus está aqui, agora mesmo.           

Realmente, Eu te digo que o que está por vir, começou. Ele está aqui agora. 
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Eu colocarei palavras ungidas sobre seus lábios quando você falar a           

Minha Palavra em poder dado a todos aqueles que crêem em Mim, em Meu              

nome. 

Embora os rios subam, o fogo se alastre, Eu estou aqui para guiá-lo             

adiante com segurança. Me chama, dia ou noite, pois Eu estou aqui. 

Eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o Mesmo ontem, hoje e sempre. Eu              

sei o fim desde o começo, porque Eu sou o fim e Eu sou o começo. 

EU SOU QUE EU SOU. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Eu             

sempre estarei aqui por meus filhos, para sempre. 

Venha, se abrigue sob os Meus braços eternos.  

Eu sou o Seu pai. Eu sou o Seu Deus. Eu sou o Seu amigo. Eu sou o                  

Seu tudo em tudo. Eu sou o SENHOR. EU SOU QUE EU SOU.  

Eu sou aquele que ama. 
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TRANSCRIÇÃO DA MENSAGEM DADA AO GRUPO MISTÉRIOS DE DEUS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2020. 

 

TUDO IRÁ SE CUMPRIR 

 

Não se enganem vossos olhos nem enlouqueçam vossos ouvidos!  

Assim diz o Senhor:  

- Passará e não tardará. Eis que toda nação ouvirá, da ruina que foi feita de                

Jacó. De Israel e da meretriz. Céus e terra passarão. Porém a Palavra se              

cumprirá. Peste e fome. Praga e assolação. 

 

Atentai-vos que EU SOU DEUS! 

 

2 Timóteo 2:15, “Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como          

obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da              

verdade”. 

 

Oséias 6:1-3,”Vinde, e tornemos ao SENHOR, porque ele despedaçou, e          

nos sarará; feriu, e nos atará a ferida. 

2 Depois de dois dias nos dará a vida; ao terceiro dia nos ressuscitará, e               

viveremos diante dele. 

3 Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída,            

como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia                

que rega a terra”. 

 

Hebreus 4:12, “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante              

do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e               

espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e              

intenções do coração”. 

 

Oséias 4:6, “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o            

conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te        

rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que te            

esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos”. 

 



Fonte: 

https://holyspiritwind.net/2020/03/understand-that-these-last-days-are-not-going-to-happen-as-most-men-have-

been-taught/ 

 

 

 

ENTENDA QUE ESSES ÚLTIMOS DIAS NÃO VÃO ACONTECER DO QUE 

FOI ENSINADO PARA A MAIORIA DOS HOMENS 

 

 

Eu vejo muitos dos Meus santos, Meus escolhidos, estão olhando          

atentamente para os padrões e sinais que existem nos dias em que você             

está agora. A muitos tem sido revelados coisas por Mim mas eles estão             

esperando a transformação e a reunião junto no ar cedo demais. 

A maioria de Minha santa-escolhida-remanescente noiva tem sido        

ensinada doutrinas que são falsas. Essas doutrinas falsas vieram dos          

demônios, mas os homens as espalharam por toda parte. Essas doutrinas           

falsas causaram muitas confusão no Meu corpo durante as últimas 2           

gerações. 

Quando elas foram faladas pela primeira vez, não causou muitos          

questões, mas é nesta geração que verão o Meu retorno, então é muito             

importante que você entenda que nesses últimos dias as coisas não           

acontecerão como muitos homens foram ensinados. Todas as escrituras e          

todo sonho e palavra profética que Eu tenho dado irão acontecer. 

Esses são os próximos eventos que tenho revelado a esse mensageiro           

e nas escrituras. Ele não tem 100% de entendimento de tudo do que vai              

acontecer. Nenhum homem tem, mas o que Eu disse para ele vai acontecer.             

Eu tenho dado a ele entendimento da ordem de como eles vão acontecer             

mas EU NÃO DEI PARA ELE DATAS. 

 

Mateus 24:6-8, ”As dores de parto do reino continuarão se          

intensificando e se aproximando. Haverá terremotos ainda maiores em         

vários lugares, guerras civis e nações de guerras se levantando contra a            

nação continuarão. Os navios que eu falei sobre você (Ronald Reagan e            

Abraham Lincoln) serão atingidos e de acordo com o que aconteceu com os             

nomes deles.  

Apocalipse 6:3-4, o segundo selo termina  
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Quando isso acontece, a guerra se espalhará aparentemente por toda          

parte muito rapidamente.  

Apocalipse 6:5-6, Terceiro selo. Então ocorrerá o incendiário evento         

de lançamento na torre que leva o nome do atual rei da América na “maçã               

grande” e o rei será levado como Belsazar. A economia da América e do              

mundo começará a entrar em colapso total. É então que o pequeno chifre ou              

besta surge para retomar sua posição de poder na América, mas ele não             

para por aí.  

Oséias 6:1-3, Joel 2:23-24, É nesse momento que ocorre a grande           

unção das primeiras e das últimas chuvas, para fortalecer Minha noiva           

remanescente escolhida.  

Apocalipse 6:7-8, Então a morte surgirá em toda parte e reivindicará           

um quarto da terra por espada, fome, pestilência e bestas da terra.  

Apocalipse 13, A besta terá poder para estender sua autoridade          

sobre toda tribo, povo, língua e nação, todos os habitantes da terra, todos             

cujo nome não tenha sido escrito desde a fundação do mundo no Livro da              

Vida do Cordeiro que foi morto, cairá e o adorará. Ele fará com que tudo isso                

aponte sua marca na mão ou na testa direita para comprar ou vender.             

Alguns de vocês serão presos e outros serão mortos pela espada. Eu os             

fortalecerei pelo Meu Espírito e eles perseverarão pacientemente.  

Apocalipse 6:9-11, o quinto selo. Isso, por um pouco de tempo, até            

que o número seja cumprido.  

Apocalipse 6:12-17, Então vingarei o sangue daqueles que foram         

mortos por não receberem a marca da besta e daqueles que foram mortos             

por cumprirem a Minha palavra e (Apocalipse 12:11) o testemunho da           

aliança do meu sangue e não amar até a morte a vida terrena. O dia do                

SENHOR chegará! Minha ira será derramada sobre os pecadores         

impenitentes, maus e perversos, e eles não escaparão. Um terremoto global           

ocorrerá por causa do asteróide enviado por Minha mão. O sol escurecerá e             

a lua se transformará em sangue; os caídos do segundo céu novamente            

cairão, desta vez para a terra, juntamente com muitos meteoros que           

causarão grande destruição com o fogo. É quando os dias de Noé voltarão             

“Como os dias de Noé eram, assim será também a vinda do Filho do              

Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo           

(carne humana) e bebendo (sangue humano), casando-se (mulheres        

humanas) e dando (mulheres humanas) em casamento, até o dia em que            

Noé entrou na arca.” 

Mateus 24:37-38, Daniel 12:1-3, Nesse momento, aqueles que        

morreram em Mim ressuscitarão do pó da terra e (1 Timóteo 4:15-16)            

aqueles que estiverem vivos e permanecerão serão transformado 1         

Coríntios 15:52 em um momento, em um piscar de olhos.  

Daniel 12:1-3, Aqueles que são espiritualmente sábios  

2 



Isaías 60:1-5 se levantam e brilham intensamente porque sua luz          

chegou e a glória do Senhor se elevou sobre eles como o brilho da expansão               

do céu, e aqueles que levam muitos à justiça brilharão como as estrelas             

para todo o sempre. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e as trevas               

densas os povos; mas o Senhor se levantará sobre você, e sua glória será              

vista sobre você. E nações virão à tua luz, e reis ao brilho da tua ascensão. 

Mateus 9:37-38, João 4:35, Esta é a grande colheita.  

João 14:12, É quando as obras maiores do que eu fiz na terra             

acontecerão.  

Habacuque 1:5, Coisas maiores do que você pode imaginar podem          

acontecer. Você não acreditaria em mim se eu lhes dissesse!  

Apocalipse 7:1-8, Apocalipse 14:1-5, Este será o trabalho dos         

144000 também chamado  

Apocalipse 11, Minhas 2 testemunhas, 2 oliveiras e os 2 candelabros           

diante de Mim, o Deus da terra. E quando eles tiverem terminado seu             

testemunho, a besta que sobe da cova sem fundo fará guerra contra eles, e              

os vencerá e os matará. Depois de três dias e meio, meu espírito de vida               

entrará neles, e eles se levantarão e um grande medo cairá sobre os             

impenitentes. Eles ouvirão uma grande voz do céu dizendo: "Subam aqui!" E            

eles subirão ao céu em uma nuvem e até seus inimigos verão.  

1 Tessalonicenses 4:17, É quando vocês que estão vivos e          

permanecem na terra serão simultaneamente apanhados (ou arrebatados)        

junto com os ressuscitados nas nuvens para Me encontrar no ar, e assim             

sempre estarão. comigo!  

Depois disso, os ímpios experimentam Minha ira através dos         

julgamentos de trombeta e tigela. Eles têm a chance de se arrepender, mas             

apertam os punhos para Mim e endurecem seus corações para Mim ainda            

mais. Satanás reunirá seu exército contra mim e meus santos e eles            

sofrerão sua derrota final. Todos serão jogados no lago de fogo com a besta              

e o falso profeta e seu pai Satanás. Os céus e a terra serão destruídos, mas                

farei novos e a nova Jerusalém descerá do céu sobre a nova terra e habitarei               

com o homem novamente, como era no princípio. 

 

Digo essas coisas para que você saiba a verdade e lhe dê esperança.             

Você verá muitas coisas que não deseja, mas depois disso haverá alegria            

indizível e você estará cheio da Minha glória! 

 

Jesus Cristo 

Yahshua Ha Mashiach 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/04/07/key-of-david/ 

 

A CHAVE DE DAVI 

7 de abril de 2020 

 

Escrituras:  

Apocalipse 3:7-13  

João 14:1-7 

Isaiah 60:1-6 

 

Meus amados filhos, coloquei diante de vocês uma janela aberta, uma           

porta que ninguém pode fechar. Todos os eventos estão agora em Minhas            

Mãos e nisto peço que esperem por Mim, por todas as instruções. 

Enquanto o Espírito movia Minhas criaturas vivas e elas os seguiam,           

você também, Meu povo, aqueles que Me amam, aqueles que realmente           

desejam Me seguir na verdade e no amor, espere por Mim para Eu Te              

mover. 

O tabuleiro de xadrez é Meu. Eu conheço o começo do fim. Eu sei o               

momento exato em que o xeque-mate será declarado. Eu possuo o           

tabuleiro. Eu sou o dono das peças e Eu sou Aquele que conhece as táticas               

dos inimigos, e sou Eu, quem os colocará em Minha posição de onde Eu              

quero que você vá. 

Esse tempo requer paciência, alguma vezes sofrimento, porque as         

separações dos entes queridos, aumentarão. Tudo isso foi projetado para          

que você não confie em ninguém além de Mim. 

Este é o momento de esperar em Mim, pois aqueles que esperam em             

Mim voarão como asas de águias e não lhes faltará nada de bom para              

aqueles que desejam Me servir de todo coração. 

Esteja preparado para se mudar a qualquer momento. Tudo está          

organizado e Meu tempo é perfeito. Quando for a sua hora de mudar, todas              

as estradas serão liberadas e não haverá obstáculos. Todas as estradas e            

caminhos devem se abrir para você, pois esse é o Meu caminho e este é o                

caminho pelo qual ninguém passou antes. 

Confie em Mim! Não se incline em seu próprio entendimento porque o            

que está prestes a vir, Meus filhos, você nunca tem visto antes! O que você               

está prestes a ouvir, nenhum ouvido ouviu antes. O que Eu revelarei de Mim              

mesmo, nunca tem acontecido, nem mesmo com os profetas da antiguidade.           

Eles apenas sabiam que era algo maravilhoso demais para se contemplar! 

É o Meu presente para vocês, Meus filhos. Desta vez, é o Meu presente              

para aqueles que esperam no Senhor. Sim, esta espera é um presente para             

você e, esta espera, é por causa de Mim, e nisso, vereis a glória de Deus! 
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Eu falo para vocês Meus filhos e Minhas filhas de Deus, nenhum olho             

tem visto, e nenhum ouvido tem ouvido o que Deus tem planejado para             

aqueles que Me amam! 

Minha graça neste tempo é a respeito de Meu poderoso poder e uma             

completa confiança e obediência à Minha Palavra. A Minha Palavra tem sido            

abafada pelos barulhos de pestilências; e uma furor incessante de idolatria,           

mas agora, Eu tenho diminuído o próprio tempo. Eu tenho acalmado cada            

canto da terra. Nenhum homem pode fazer isso. Isso é feito pela Minha Mão              

Poderosa somente porque Eu tenho vindo para separar e aquietar os           

habitantes da Terra. 

Nesta quietude de espera, você ouvirá a Minha voz. E é também a             

hora das famílias se reunirem em um sombrio reflexo de prioridades. Sim,            

essa quietude foi Eu que fiz de modo que muitos Me chamarão à noite,              

tamanha será a sua angústia. 

Este tempo de espera por Mim é a Minha Graça. É um tempo como              

nenhum outro, porque Minha mão está pesada sobre os habitantes da terra. 

Isto é como o Egito, pelo qual, pela Minha Mão poderosa, o Faraó não              

pode impedir Meus planos de deixar Meus filhos saírem, o Meu filho            

primogênito. Assim como foi antes, assim será agora - a Minha Mão            

Poderosa tirará a Minha Igreja, Minha Noiva, para a santidade. 

Não há nada em seu banco de memória que você possa recuperar para             

ajudá-lo nos tempos vindouros. Não há ensinamento, nem professor, nem          

profeta que possam pavimentar a jornada adiante. Pois este caminho é Meu.            

Os milagres à frente são todos Meus. A libertação e a cura são totalmente              

Minhas! 

Em verdade vos digo que sobre esta Rocha, que sobre essa Rocha            

somente de Jesus Cristo, neste tempo determinado, que ninguém tem visto           

ou tem ouvido, que Eu edificarei a Minha Igreja e as portas do inferno não               

prevalecerão. 

A espera dessa libertação é tudo a respeito de confiar no SENHOR,            

vosso Deus e obedecer à Sua Voz. É sobre amar o seu próximo como a si                

mesmo. É um momento de entregar tudo, amorosamente, ao SENHOR, seu           

Deus, com todo o seu coração, alma, força e mente. 

Somente aqueles que confiam completamente em Mim, verão e         

entrarão no caminho estreito para a vida eterna. Ela vai se abrir pois é um               

caminho espiritual de fé e não um caminho que você pode ver com os olhos               

físicos. Pois aqueles que entram no Meu Reino, assim entraram pela fé e             

pela fé somente. 

Somente com a Minha Mão Poderosa posso guiá-lo por esse caminho,           

pois, por acaso, Eu não tenho prometido que Eu endireitarei todos os seus             

caminhos? Tudo o que não é visto, será visto, pois o mapa é de cima. 
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As instruções nessa terra devem desmoronar. As estradas desastrosas         

que levam aos locais de destruição. Buracos escondidos que afundam e           

áreas de zonas de guerra, isso fará com que não haja nem um homem              

sequer que possa lhe dar instruções. 

Existe apenas Um caminho e Eu sou o Caminho. Existe apenas uma            

Verdade e Eu sou a verdade. Existe apenas uma Vida e Eu sou essa vida. Por                

acaso não disse que se você acreditar, que você verá a glória de Deus? Em               

verdade vos digo que o que está à frente é tão desastroso, mas também              

nisso, a glória de Deus será revelada. 

Eu sou Aquele que devo abrir completamente seus olhos espirituais e           

você verá, com uma magnitude até maior, do que os primeiros discípulos            

viram. Vocês verão anjos descendo e subindo sobre os filhos de Deus. 

E, é, por isso que você deve esperar. Agora é a janela da Graça para               

aprender a esperar por Mim e somente por mim. É imperativo que você o              

faça para ouvir e ver a Minha liderança neste momento. Agora é a hora de               

se mover somente quando o Espírito Santo lhe guiar. Esta é a chave do              

Reino do Céu e Eu seguro a Chave de Davi. 

Este é o tempo que Satanás tem temido desde o Princípio, pois isso é              

o Fim dos tempos. Aqui vereis os demônios tremendo quando saírem no            

poderoso poder do SENHOR. 

Ninguém pode lhe parar. Meus planos não podem ser impedidos, pois           

este é o tempo em que Meu Pai receberá toda a glória. E somente aqueles               

que têm comunhão Comigo e com Meu pai, aqueles que totalmente           

renderam e abandonaram tudo para Deus, irão se juntar a Ele que é digno              

de todo louvor. 

Meus filhos, não tenham medo. Somente confiem em Mim totalmente.          

Não confie no que vê ou ouve, pois essas coisas são para os filhos da               

destruição. 

O caminho está definido. A hora de voltar para casa está em apenas             

alguns fôlegos. Estes tempos nunca foram visto antes. Eles nunca foram           

visto antes porque são foram feitos somente pela Minha Mão e para a Minha              

glória! 

Todo olho irá Me ver e haverá uma grande lamentação, especialmente           

para aqueles, que uma vez andavam em Meu caminho de justiça, mas            

seguiram os caminhos do mundo. Todos eles cairão e nunca mais se            

levantarão. 

Para os Meus filhos verdadeiros, totalmente devotados ao SENHOR;         

para os Meus verdadeiros filhos e filhas cuja esperança está sobre o SENHOR             

o dia inteiro, até nas diferentes vigílias da noite, este é o seu tempo. O Meu                

tempo é o seu tempo. A Minha hora é a sua hora. A Minha glória é a sua                  

glória pois, vocês são os Meus filhos da glória. Vocês são a Minha herança              
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gloriosa amados, pela qual, a glória do SENHOR brilhará sobre você para            

que todos possam ver. 

Não tenhas medo, Meus filhos, porque Eu estarei junto com vocês!           

Olhe para cima! Veja… Ele vem com as nuvens e cada olho verá Ele! 

Fique surpreendido Meus filhos. Tudo mudará num piscar de olhos! Os           

portões de pérolas do céu estão abertos para recebê-lo para Meu Pai. 

Então, espere por Mim! Confie em mim! e confie em Deus! Acredite            

também em Mim, pois na casa de Meu Pai há muitas mansões e Eu vou para                

preparar um lugar para você. Eu vou para receber você. Eu vou vir para              

você. 

Eu não vou demorar Minha Noiva. Pois, de fato, você é a esposa do              

Cordeiro e você verá os seus nomes gravados nas mãos do Pai. Você verá o               

seu nome no Livro da Vida do Cordeiro. 

 

EU SOU JESUS 

 

Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e o Último. Eu sou Aquele que esta               

Vivendo. Eu estava morto, mas veja agora, Eu estou vivo para todo o             

sempre e sempre! E eu seguro as chaves da Morte e do Inferno. 

Eu sou santo e verdadeiro. Eu sou Aquele que tem a Chave de Davi e               

o que Eu abro, ninguém pode fechar; e o que Eu fecho, ninguém pode abrir. 

Eu estou chegando em breve! Segure-se no que você tem para que            

ninguém pegue a sua coroa. 

Sim, Eu sou Jesus. 

Antes de Abraão existir, EU SOU 
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