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fonte: 

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-the-10-plagues----apply-the-blood-to-the-doorpo

st 

AS 10 PRAGAS 

aplique o sangue no batente da porta 

 

Em 8 de abril de 2020, acordei com estas palavras: 

10 PRAGAS… 

CADA UMA SERÁ PIOR DO QUE A OUTRA 

ISSO É UM CASTIGO POR TODA A CRUELDADE E PECADO NA           

TERRA. 

Voltei a dormir e ouvi: 

RODEADO POR UMA MULTIDÃO DE TESTEMUNHAS 

Quão oportuno é o SENHOR apresentar isso durante o primeiro dia da            

Páscoa! No mesmo dia que é comemorado quando o Senhor dos Exércitos            

mostrou Seu poder e poder, trazendo a última praga da morte sobre o Egito              

....... MAS protegeu SEU povo, os hebreus! Como eles foram protegidos?           

PELO SANGUE DO CORDEIRO !!! 

Devemos lembrar o que o Senhor fez naquela época, ao refletir sobre            

as testemunhas que correram diante de nós na corrida da fé em DEUS.             

Como eles, devemos avançar em nosso compromisso e confiar que ELE será            

fiel e fiel ao seu povo. 

"Portanto, nós também, por estarmos cercados por uma nuvem tão          

grande de testemunhas, deixemos de lado todo peso, e o pecado que tão             
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facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é            

apresentada, olhando para Jesus , o autor e consumador de nossa fé, que             

pela alegria que lhe foi proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e             

sentou-se à direita do trono de Deus ". Hebreus 12:1 

Creio que, como antes, o SENHOR agora estará protegendo também o           

seu povo, pois vemos MAIS pragas chegando à terra. Ele os levará a um              

local seguro, sob a sombra de Suas asas e para o deserto, onde os cuidará. 

Com a história verdadeira de Moisés e as Dez Pragas, (Êxodo 7-12),            

acredito que foi um prenúncio das coisas que virão nos últimos dias: - O 

Egito representa esse sistema e governo mundiais atuais. 

- Os hebreus representam o povo de DEUS que havia entrado em cativeiro             

nesse sistema pagão. 

- Moisés e Arão representam as duas testemunhas que virão nos últimos            

dias para invocar o poder de DEUS e o julgamento sobre a terra. (NÃO estou               

dizendo que as testemunhas são Moisés ou Arão ... apenas que são um             

'tipo'. 

Em 2020, agora estamos vendo julgamentos semelhantes sendo        

derramados sobre a terra, como rios e águas ficando vermelhos de sangue,            

uma praga gafanhotos e uma praga de doença. Estes são apenas o começo             

do que está por vir. 

Enquanto meditamos na Páscoa, quero encorajar todos a APLICAR O          

SANGUE DO CORDEIRO DE DEUS em seus batentes, semelhante ao que os            

hebreus fizeram como um sinal para a destruição do destruidor! Use óleo            

ungido e consagrado para representar o SANGUE DE JESUS. Faça isso           

diariamente durante o tempo da Páscoa com oração! 

COISAS A ORAR: 

1) Ore por o SENHOR DEUS ALTÍSSIMO exponha e destrua todos os            

planos de trevas e maldade com SUA luz brilhante e SANTA. 
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2) Ore pela misericórdia de DEUS sobre o seu povo, e para que o seu               

favor brilhe sobre os que andam humildemente no temor do          

SENHOR. 

3) Ore para se esconder sob a sombra de Suas asas. 

4) Ore para que ELE conceda a você paz, força e coragem durante             

esses últimos dias. 

5) Ore para que SEU PERFEITO seja feito em sua vida e na vida de               

seus irmãos 

6 ) Ore no Livro dos Salmos como uma ESPADA de Sua PALAVRA 

SANGUE DE JESUS: 

1 JOÃO 1:7, "Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, teremos              

comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo. Seu Filho nos              

purifica de todo pecado". 

APOCALIPSE 5:9, “E eles cantaram um novo cântico, dizendo:" Você é digno            

de pegar o livro e de abrir os seus selos; pois você foi morto e nos redimiu a                  

Deus pelo seu sangue, de todas as tribos e línguas; pessoas e nação". 

1 PEDRO 1:17-19, “E se você invocar o Pai, que sem parcialidade julga de              

acordo com o trabalho de cada um, conduza-se durante todo o tempo da sua              

[a] estadia aqui com medo; 18 sabendo que você não foi resgatado com [b]              

coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da sua conduta sem objetivo           

recebida pela tradição de seus pais, 19 mas com o precioso sangue de             

Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha." 

COLOSSENSES 1:13-14, "Ele nos libertou do poder das trevas e nos           

transportou para o reino do Filho de Seu amor, em quem temos a redenção              

pelo Seu sangue, [perdão] do perdão dos pecados." 

COLOSSENSES 1:20, " e por Ele reconciliar todas as coisas consigo mesmo,            

por Ele, sejam as coisas na terra ou no céu, tendo feito as pazes através do                

sangue de Sua cruz". 
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EFÉSIOS 1:7-9, "Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos            

pecados, de acordo com as riquezas da sua graça 8, que ele fez abundar em               

nossa direção com toda a sabedoria e prudência, tendo-nos conhecido o           

mistério da sua vontade, segundo a Sua. bom prazer que Ele propôs em si              

mesmo". 

1 JOÃO 1:7, "Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, teremos              

comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos              

limpará de todo pecado." 

ROMANOS 5:9, "Muito mais do que agora, tendo sido justificados pelo Seu            

sangue, seremos salvos da ira por meio dele". 

HEBREUS 10:19-20, “Portanto, irmãos, tendo ousadia [f] em entrar no          

Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele               

consagrou para nós, através do véu, isto é, Sua carne”. 

EFÉSIOS 2:13, "Mas agora em Cristo Jesus, você que já esteve longe, foi             

trazido pelo sangue de Cristo." 

HEBREUS 9:22, "E de acordo com a lei quase todas as coisas são purificadas              

com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão". 

HEBREUS 9:4, "quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito            

eterno se ofereceu sem mancha a Deus, purifica sua consciência de obras            

mortas para servir ao Deus vivo". 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/04/17/captivity-is-here/ O 

 

 

 

CATIVEIRO ESTÁ AQUI 

 

Escrituras:  

Habacuque 2 

Salmo 50 

 

17 de Abril de 2020 

 

A contagem regressiva começou, da liberdade chegou o cativeiro. Os          

governantes, o sistema da Besta tem levado você ao cativeiro, e mesmo            

assim, até nisso, você ainda pensa que é livre. Você ainda pensa, mesmo             

em seu cativeiro pelo pecado, que nada o tocará. Em verdade vos digo que              

és como patos à espera da tua execução. 

Do jeito que Eu tenho visto e declarado aos Meus servos fiéis, Meus             

profetas, mas, mesmo assim, pensais que escapareis do Julgamento de          

Deus; pois, aqueles que o entregaram ao cativeiro, são também meus           

servos! Esses servos, embora não temam a Deus e nem se importam com o              

Meu povo, eles tem sido levantados para despertar o Meu povo. 

Meu povo ouve! Ouça a Minha Voz hoje! A tribulação tem começado e             

você tem passado para o Meu período de tempo. Você tem entrado nestes             

tempos onde tudo que Eu tenho falado acontecerá. Eu Me levantei de Meu             

Trono e Eu estou vendo se Minha Palavra acontecerá; tanto para o justo             

como para o injusto. Tudo é Meu. Toda profecia é Minha, porque Eu sou a               

Palavra de Deus e Eu sou fiel e verdadeiro. 

Preste atenção neste dia! em que a contagem regressiva dos dias para            

o Meu aparecimento, chegou. Como Daniel ficou sob o domínio da Babilônia,            

sob Nabucodonosor, que também era meu servo para meus propósitos;          

assim muitos dos Meus filhos e filhas de Deus enfrentarão a prova final. 
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A quem você deve se curvar? A quem você deve servir? Você confiará             

em Mim quando outros forem forçados a tomar a marca da besta? Ela             

chegará a você devagarzinho, em segredo. Eu estou lhe avisando! Do           

mesmo jeito que essa praga veio de surpresa, também a marca da besta             

virá. Somente aqueles que andam em Espírito e em Verdade verão e ouvirão             

sua vinda. Somente aqueles que Me escutam ouvirão a minha voz "Corra -             

não aceite isso!" 
Eu protegerei os Meus. Eu Lhe mostrarei os perigos ocultos; o que Eu             

ouvir, Eu lhe falarei. Por acaso Minha Palavra não declara assim? Para            

aqueles que esperam em Mim; para aqueles que ouvem a Minha voz; e para              

somente aqueles que obedecem à Minha voz, eles ouvirão a minha voz. A             

ruína está à frente, desolação e destruição, à medida que a tribulação se             

desenrola e as dores de parto aumentam. 

Aqueles que estão em Cristo Jesus, embora você esteja em cativeiro           

físico, você está livre em Mim; pois se o Filho te libertar, você estará              

realmente livre. Não tenha medo das coisas que os outros temem por sua             

recompensa não é desta terra. Eu estou com você e continuarei assim até             

bem no fim pois assim é declarado na Minha Palavra. 

Eu tenho preparado um lugar, uma mansão para você e voltarei para            

você. Não participareis em nenhum refúgio ou esconderijo, exceto o que Me            

pertence. Meu refúgio é livre. O Meu refúgio é de cima e não tem nada a ver                 

com os tijolos e argamassa construídos na imaginação e no engano dos            

homens. 

Meus filhos, tudo o que você precisa sou Eu. Para todos aqueles que             

realmente seguem Meus passos serão como o Filho do Homem que não            

tinha onde reclinar a Sua cabeça. 

Não se deixe enganar nessa hora tardia, pois o ponteiro se move em             

direção ao som da meia-noite. Não coloque seu dinheiro em esquemas que            

pertencem a esta terra. 

Tudo vai cair: cada plano, cada tijolo, cada igreja, todo negócios           

construídos pelos homens cairão. Em verdade Eu vos digo que todas as            

coisas que não foram construídas por Deus, cairão de uma grande altura e a              

queda será sentida tanto no céu como na terra. 

Uma grande quantidade do mal, desobediência e blasfêmia estão à          

beira da libertação: tumultos, anarquia e saques; o autocontrole é apenas           

uma coisa que os justos possuirão. As temperaturas devem subir no mundo            

natural e raiva fervente acontecerá naqueles forçados ao cativeiro. 

Este é o momento em que Meus filhos estejam ainda perante Mim,            

para esperar por Minha instrução, não importa o que esteja acontecendo à            

frente. Eu estou com você agora e Eu vou guiá-lo através deste campo             
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minado de tribulação. Essa debandada do mal será como as erupções de            

muitos vulcões. 

Fiquem tranquilos, Meus filhos, pois vocês já estão cobertos por          

Minhas Asas. Pois isso é o seu lugar de refúgio. Eu sou sua torre forte, pois                

todo o resto é como areia movediça. Corra, Eu digo, corra para a Minha              

Torre Forte, pois é aqui que os justos correm. 

É nessa escuridão do medo, é na estação do caos, destruição e            

desolação que Eu derramarei o Meu Espírito em medidas sem precedentes           

como nunca visto antes. A janela da Minha Luz é breve, mas ela deve              

realizar tudo o que Eu desejo, pois Eu estou observando para ver que Minha              

Palavra seja cumprida. E assim será até o último golpe da Minha Caneta. 

É o Grande EU SOU que tem escrevido essas palavras para abranger            

toda a terra: Mene, Mene, Tekel, Parsin - pois os reinos desta terra tem              

acabado. O cativeiro do pecado e da morte se aproxima com suas            

divergências finais. 

Esta é a Minha orquestra. Este é o Meu Tempo para a Minha glória.              

Pois tudo é Meu. Cada animal da floresta é Meu e o gado em mil colinas. Eu                 

conheço cada pássaro nas montanhas e os insetos são Meus. Se Eu            

estivesse com fome, Eu não te diria pois o mundo é Meu e tudo o que há                 

nele (Salmo 50:12 - Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e                 

toda a sua plenitude). 
Em verdade Eu vos digo Minha Amada Noiva, Meus filhos e filhas que             

Me pertencem; não há nenhum poder sobre você, com exceção do que foi             

dado de cima por Meu Pai. 

Confie em mim em tudo. Entregue tudo para Mim, porque Eu já tenho             

vencido a batalha por você. Eu tenho ganhado a vitória desde o princípio e              

Eu vou levá-lo para o Meu imperecível Reino do alto.  

Eu tenho te selado com o Meu Espírito Santo, porque você é Meu e a               

morte não tem poder sobre você; então, sob as Minhas Mãos comprometa o             

seu espírito. 

Apesar do cativeiro estar aqui, não tema, porque Eu tenho lhe           

libertado, pois aqueles que estão em Cristo, eles estão livres; então, se o             

Filho te libertar, você estará realmente livre! 

 

Eu, Jesus, declaro que Eu sou Aquele falando com você neste Dia. 

Sim, EU SOU Ele 

EU SOU QUE EU SOU 
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Fonte: https://444prophecynews.com/take-this-time-to-prepare-daughterofthelord/ 

 

 

APROVEITE ESSE TEMPO PARA SE PREPARAR 

 

Palavra do Senhor recebida depois de orar sobre onde estamos e que            

preparativos são necessários. 

 

Filha: 

“Reserve um tempo para preparar todos aqueles de quem gosta,          

porque a terra será abalada sem dúvida.  

Pois, quando for assinado o Plano de Paz que divide minha terra, as             

cartas de destruição serão liberadas da Minha mão. Muitos não estão           

acordados e não me procuram pela verdade para saber o que está em jogo. 

Muitos cairão em profundo desespero porque não se prepararam nem          

se preocuparam com os avisos que foram publicados em grande extensão.  

O inimigo distraiu muitos com o desejo de ter abundância.          

Mantenha-se focado nas coisas encontradas na Minha palavra e procure-Me          

onde a Minha voz possa ser ouvida.  

Vou levá-lo para onde você estiver em segurança sob minha asa           

quando os pássaros começarem a cantar nas árvores. Vou protegê-lo em           

tudo o que você fará nos próximos dias, pois será guiado e alimentado pelo              

Espírito. 

Com amor, 

seu Pai Celestial 

 

Escrituras: 

Atos 28:26-27, Dizendo:Vai a este povo, e dize:De ouvido ouvireis, e de            

maneira nenhuma entendereis;E, vendo vereis, e de maneira nenhuma         

percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido,e com os          

ouvidos ouviram pesadamente,e fecharam os olhos,para que nunca com os          

olhos vejam,Nem com os ouvidos ouçam,Nem do coração entendam,E se          

convertam,E eu os cure.” 

 

Joel 3:2, “Também ajuntarei todas as nações, e as derrubarei ao vale de             

Josafá; E ali julgarei com eles por causa do meu povo, minha herança Israel,              

a quem espalharam entre as nações; Eles também dividiram a minha terra.” 

 

Marcos 4:19, "e os cuidados deste mundo, a fraude das riquezas e os             

desejos de outras coisas que entram no sufocamento da palavra, e ela se             

torna infrutífera". 
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Deuteronômio 4:29-31, “Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o           

acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. 

Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então           

nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. 

Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará,            

nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais.” 
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Fonte: https://444prophecynews.com/it-is-time-for-my-army-to-rise-daughterofthelord/ 

 

ESTÁ NA HORA DE MEU EXÉRCITO SE LEVANTAR 

 

20 de abril de 2020 22:19 

 

Escrituras: 

Jeremias 33:3 

Salmos 46:1; 10-11 

Jeremias 29:12-13 

Provérbios 16:20-22 

Salmos 34:4, 8-9, 15-18, 21-22 

1 Coríntios 10:13 

Isaías 41:10-13 

Efésios 6:10-20 

Josué 1:9 

1 Crônicas 16:11-12, 23-28, 34 

 

Palavra recebida do Senhor em 13/03/20, para uma mensagem ao Seu 

povo... 

 

Minha filha, 

Diga ao Meu povo que venha até Mim agora, sem demora, para ouvir 

as coisas que Eu tenho a dizer.  

As coisas estão prestes a mudar e não serão as mesmas. Medo e 

pânico é a ferramenta do inimigo que será usada para mudar as regras. 

Procure-Me por refúgio e força enquanto Meu sangue lava sobre você 

para protegê-lo.  

O Grande EU SOU está no controle de tudo do que você vê, não 

importa como as coisas pareçam ser. Muitas coisas estão acontecendo nos 

bastidores da equipe inimiga. 

Pois eles querem nada mais do que destruir tudo o que Eu represento. 

Eu tenho lhe dado poder de ter autoridade, se você pegar a Minha mão.  

Está na hora de Meu exército se levantar e não comprometer ou ser 

desviado.  

Pois neste dia o unido exército de Deus deve derrubar a fortaleza do 

time do inimigo e fazê-lo fugir. 

Você deve se focalizar em Mim e não se distrair com as coisas deste 

mundo. A batalha é contra a sua carne e sempre haverá um teste para 

separar você de mim. Pois o inimigo não quer mais do que fazer você 

duvidar de quem é você em Mim e a torre forte que você pode ser. 
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Levante com sua armadura espiritual e saiba que a batalha já foi 

vencida! Não se deixe vacilar com o que está por vir e sempre procure ser 

guiado pelo espírito. 

À medida que os acontecimentos se desenrolam, que foram falados há 

muito tempo atrás, saibam que você tem um propósito e poder e são 

bonitos nos Meus olhos. 

Eu te amo mais do que você imagina e você foi escolhido há muito 

tempo para estar aqui, nesse tempo do Meu retorno que está próximo. E o 

Meu reino virá para todo o mundo ver e ouvir. 

 

Com amor, 

Seu Pai Celestial 
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fonte: https://444prophecynews.com/28384-2/ 

 

MENSAGEM IMPORTANTE PARA MEUS FILHOS 

 

22 de Abril de 2020 

 

(Nota: O Senhor me deu essas escrituras imediatamente depois que Ele deu            

essa mensagem. Convido você a estudar cada um dos versículos em           

contexto para receber um entendimento mais profundo.) 

Salmos 23 

Salmos 91 

Hebreus 11:23 

João 10:10 

Apocalipse 2:14 

Mateus 24:20 

Jeremias 27:14 

Isaías 66:10 

 

Olá, meu filho, esse é Jeová Elohim falando com você hoje. O que             

estou prestes a dizer a você e a todos os meus preciosos filhos é muito               

sério. 

A hora do fim é agora. Muito em breve, agora o tratado de paz com               

Israel será assinado, sinalizando o início do Tempo das Dores. Este será o             

momento mais difícil do mundo para o Meu povo, mas ESTOU prestes a             

fazer algo em seu dia em que você não acreditaria, mesmo que lhe             

dissessem. 

Estou prestes a levantar os Meus escolhidos, Meu remanescente de          

crianças que esvaziaram seus vasos de si e eu enchi completamente; agora            

você transbordará para a terra com Minha força, para salvar uma multidão. 

Agora é a hora de fazer isso. Meus filhos estarão tão cheio do Meu              

Espírito Santo que farão coisas maiores do que o Meu Filho Yeshua, quando             

Ele andou na Terra há muitos anos. Ele caminhou de um lugar para outro,              

levando a mensagem de esperança, paz e amor para aqueles que não            

tinham esperança, paz e amor. Agora Eu lhes envio esta mensagem, meus            

filhos. Você sabe quem é você, pois treinou a vida toda por um tempo como               

esse. Como Ester, você estará diante de reis e proclamará Minha Palavra. 

As trevas que tem caído cegaram os perdidos, mas agora Minha luz            

brilha intensamente através dos Meus escolhidos, para salvar as almas          

perdidas que Eu escolhi para ficar Comigo por toda a eternidade.  
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Aqueles que agora estão com medo serão acalmados; aqueles que          

perderam a esperança terão esperança, e aqueles que nunca sentiram o           

amor verdadeiro serão esbanjados com o Meu amor - o amor eterno que eu              

tenho por cada um de vocês! Não tema o que você vê com seus olhos, pois                

o que você não pode ver - Meu ser eterno - é muito, muito maior do que o                  

que é visto. 

Em breve, após a assinatura deste Tratado de Paz, o filho da perdição             

será expulso do segundo céu para a terra. Quando isso acontecer, o cobertor             

que ele agora tem sobre a terra que interfere com as Minhas Palavras para              

você, será removido e você terá acesso instantâneo à Minha Sala do Trono. 

Você então ouvirá de Mim de maneiras que nunca pensou serem           

possíveis. 

Eu te dei poder para pisar nos grandes leões e cobras, então exerça             

esse poder! Maneje minha espada do espírito sem hesitação e você matará            

os maus que terão seu futuro no lago de fogo.  

Meus filhos, levem isso a sério, pois EU SOU ama vocês mais do que              

podem imaginar, e EU SOU por vocês! Não quero nada além de bom para              

você, prosperar você e, em seguida, trazê-lo para casa, para Mim, onde            

ficaremos juntos para sempre. 

Mas cuidado, pois o maligno circula à sua porta. Quando você o vir,             

proclame o Sangue de Meu Filho, Jesus Cristo, e ordene que o mal que fuja,               

e ele DEVE fugir, pois ele não tem poder sobre Mim. Esta é uma mensagem               

muito importante que agora Eu lhe dou. Traga isso para mim em oração e              

eu o confirmarei em seu coração.  

 

EU SOU! 

 

 

2 



Fonte: 

https://444prophecynews.com/you-were-part-of-me-since-the-beginning-of-my-creation-cornell-de-b

eer/ 

 

 

 

VOCÊ FEZ PARTE DE MIM DESDE O INÍCIO DE MINHA CRIAÇÃO 

 

24 de Abril de 2020 

 

Confirmação recebida: 

Isaías 41:8-10 

Mateus 28 

Salmos 118:1;17-19 

Romanos 8:38-39 

1 Coríntios 15:22 

 

Número de confirmação recebido, 446 que significa: 

1) Eliabe, meu Deus é pai ou Deus é pai. 

118 o que significa: 

1) Adalia, serei designado por Jah. 

 

Mensagem recebida do Pai Deus nesta manhã. Por favor, leve-o ao Pai em             

oração e peça confirmação. 

 

Meus filhos, por favor, entendam que você faz parte de Mim desde o             

início da criação. Eu até sabia seus nomes e quem você se tornaria. Eu              

sempre desejei tê-lo Comigo, mas primeiro você teve que suportar testes e            

tribulações. 

Satanás se rebelou porque Meus filhos deveriam ser exaltados acima          

dele. Ele estava orgulhoso e sua colocação em Minha criação não era boa o              

suficiente para ele. Ele sabia que Meus filhos estavam destinados a ser seu             

mestre, pois EU SOU é mestre acima de toda a Minha criação. 

Alguns de Meus anjos ficaram do lado de Satanás. Eles se rebelaram            

por causa de seu orgulho e se recusaram a se submeter ao Meu desejo e se                

tornaram Meu inimigo, e tal foram expulsos dos Meus céus.  
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Não havia amor nos ímpios dessa criação favorita. Meus próprios filhos           

que Eu criei, para um dia, governar Comigo no Meu Reino. 

EU SOU não descansarei até que todos os Meus filhos estejam de volta             

em Meus braços, onde sempre pertenceram.  

Você está vivendo em um mundo cheio de pecados e deve Me            

encontrar por seu livre arbítrio, pois não Me forço a ninguém.  

Meus filhos devem ser castigados e purificados no Meu Santo Fogo           

para corrigir os pecados. O Meu Espírito Santo lhe ensinará e lhe guiará             

você.  

Meu coração queima por você com tanto amor. Nada nunca foi e até             

agora, nada é, demais para Eu fazer para trazê-lo de voltar - depois da              

queda de Adão e Eva. 

Eu tenho enviado Meu amado Filho Yeshua, que estava Comigo          

sempre, como você, para libertá-lo de seus pecados. Para vir a este mundo             

em carne e morrer pelos pecados do mundo. 

Meus filhos, através de testes e fogo, vocês serão cada vez mais como             

Eu.  

Encontre-Me no Meu Santo dos Santos, onde você começará a          

experimentar o Meu imenso amor por você. Ao passar tempo Comigo, você            

começa a Me amar mais que a própria vida, mais do que você mesmo ou               

qualquer outra coisa neste mundo. Aqueles que Me acham às vezes andam            

no fogo, mas sabem que EU SOU está sempre com você! Você é o Meu tudo! 

Na medida que você passar um tempo sozinho Comigo, você          

aprenderá a deixar seus medos e irá perceber que não há para ter medo a               

além de mim.  

Você começa a confiar em Mim completamente quando você chegar ao           

entendimento do Meu amor completo por você e percebendo que EU SOU É             

AMOR. Isso Eu devo fazer o que Eu faço para que meu pequeninho esteja              

santificado em Meu Espírito Santo.  

Quão glorioso é para Mim vê-lo quando você finalmente começa a           

perceber a verdade.  

Oh Quanto Te amo e que Eu não sou um Pai mau e perverso, mas amo                

e protejo ferozmente quem é Meu. Ninguém jamais te arrancará das minhas            

mãos ou te separará do Meu amor. 

Eu sabia, desde as fundações da criação, quem andaria ou não           

Comigo. Eu sabia tudo sobre você. Eu, até mesmo decidi, onde você            

nasceria e quem seria os seus pais. Eu tricotei você no ventre de sua mãe               

com um amor duradouro. 

EU SOU está esperando pelo resto do Meu rebanho. Meus cordeirinhos           

que ainda estão lá fora, completamente perdidos. Eles foram cegos pelo           

inimigo.  
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Todos os Meus filhos devem trabalhar juntos para trazê-los para Mim:           

para espalhar o evangelho, as boas novas ao mundo. Sua recompensa será            

ótima, você não tem nenhuma idéia! 

Lembre-se quem é você! Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim.                

Eu necessito de que você comece a tomar a autoridade que Eu tenho lhe              

dado e pisar em serpentes e escorpiões.  

Você pode fazer qualquer coisa se você tiver fé como uma semente de             

mostarda. Você pode fazer os mesmos milagres que o Meu Filho amado,            

Yeshua, fez. Ele é o Meu filho, mas vocês também, são meus filhos e filhas. 

Venha até o Pai e passe tempo Comigo, no Meu Santo dos Santos. 

 

Você viria se Eu te chamasse para a Minha montanha?  

Você sacrificaria a sua vida, você mesmo, para que a Glória do Meu             

Reino para passar uma Eternidade Comigo? 

Você está totalmente fora deste mundo e preparado para sair para           

fazer grandes coisas em Meu Nome, se Eu lhe pedisse isso? 

 

Eu amo vocês, Meus filhos. Permaneça humilde, manso e comece a           

assumir autoridade sobre suas vidas em Meu Nome. Não tenha medo de            

Satanás, somente de Mim.  

Quanto mais você se aproximar de Mim, cada vez mais fraco ele se             

tornará. Na sua fraqueza, Eu Me tornei a sua maior força. 

 

Seu pai amoroso,  

Senhor Jesus Jeshua. 

 

 

 

Deus abençoe. 

Cornell 
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Fonte: 

https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/05/01/the-battle-belongs-to-the-ord/ 

 

 

 

A BATALHA PERTENCE AO SENHOR 

 

29 de abril de 2020 

Escrituras 

Isaías 41 

 

Assim diz o Senhor ... 

 

Meus filhos levem Minhas Palavras em seu coração. Tome Minhas          

Palavras como a verdade absoluta. Quando Eu digo que a batalha pertence a             

Mim, é exatamente isso que Eu quero dizer. 

O que você vê diante de seus olhos físicos não é o fim do assunto, mas                

apenas os trabalhos gloriosos da Minha Glória a serem revelados em você. 

O diabo pode provocá-lo, até te opor à sua cara através dos outros,             

mas saiba disso: Eu tenho meus anjos poderosos vigiando sua casa, seu            

quarto, e sua rua. Verdadeiramente, Eu vos digo hoje que a batalha            

pertence ao SENHOR; ela sempre pertenceu a Mim desde o Início. 

Eu mesmo ordenei todas as etapas da sua vida até este ponto e Minha              

Presença está aqui em maior medida do que em qualquer outro momento da             

história. Isso é porque todo o céu está esperando por vocês… Meus filhos             

gloriosos. 

Há nuvens de testemunhas junto com todos os santos da antiguidade           

para animá-lo, pois o Fim está próximo. E o que está por vir Meus filhos são                

mais gloriosos do que você possa imaginar. Sim, todo o céu aguarda sua             

chegada com a respiração suspensa. 

Anjos acampam ao seu redor a todo momento e Minha nuvem de dia             

está diante de você e Meu fogo sagrado está atrás de você. Eu tenho ido               

adiante de você e aqueles que continuarem a olhar para Mim, Eu liderarei e              

colocarei seus pés onde Eu tenho pisado. 

Não olhe para a batalha com seus olhos físicos, porque aqui o inimigo             

sussurrará mentiras para você. Ele irá sobrecarregá-lo com desespero,         
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desesperança e a sensação de que você não pode vencer esta batalha. Não             

ouça suas mentiras, segure a Minha Mão a cada minuto, a cada hora, a cada               

dia, e Eu lhe mostrarei a verdade. Vou deixar você ver a imagem verdadeira.              

Eu brilharei tão intensamente em seus corações que você realmente pisará           

em cobras e elas não o machucarão. 

A verdade é esta: Meus filhos, vocês estão sentados nos reinos           

celestiais Comigo. Esses últimos vestígios nesta terra são para andar por           

Mim, falar por Mim, amar por Mim e isso são para trazer a Minha última e                

final colheita. 

A batalha pertence ao SENHOR; ponto final. A pergunta é 'Você           

acredita nisso?' Não há nada que você possa fazer na carne, então pare de              

se esforçar e descanse. Descanse totalmente em quem EU SOU. 

Descanse em Minha obra terminada. Descanse em Minhas promessas,         

Minha Palavra, Minha Verdade. Descanse em Mim porque Eu sou o Caminho,            

a Verdade e a Vida. Não declarei, nem para Marta, que se você crer, verá a                

glória de Deus? 

Espere em mim. Sente-se quieto como Maria, que só veio a mim            

quando Eu chamei. Confie em mim porque EU SOU QUE EU SOU. Confie em              

mim, mesmo quando tudo ao seu redor tem ido para os cachorros. Pois Eu              

sei aqueles que te receberão. Eu conheço aqueles que ouvirão a tua            

mensagem de Mim. Eu tenho sempre conhecido aqueles a quem Meu Pai            

trouxe para Mim. 

Não olhe para o mundo, pois está afundando rapidamente para o           

esquecimento - um buraco infernal que eles mesmos criaram. 

A maldade aumenta a cada dia porque eles não Me conhecem e nem             

amam a verdade; pois o deus desta era cegou os seus olhos. Somente             

aqueles que são em poucos números terão as escamas dos seus olhos            

removidas; pois Eu terei piedade daqueles a quem Eu terei piedade. 

Tudo é de Mim, Meus filhos, mas porque muitos de vocês foram            

alimentados por falsos pastores, falsos mestres, você tem ouvido mentiras e           

tem tentado obter a sua salvação. A salvação não é uma mercadoria à             

venda. Eu não estou à venda! Eu deitei Minha Vida de bom grado,             

livremente, porque Eu amo Minhas ovelhas. 

Quando Eu abrir ainda mais seus olhos espirituais, vereis a Minha           

Bondade passar diante de você como Moisés. Minha glória será revelada           

para aqueles que são Meus. 

Minha salvação para você é um presente gratuito de Meu Pai por causa             

de Seu grande amor por você. Sua bondade é dada para você e esse              

presente é recebido humildemente ou ele é rejeitado pelo orgulho. 

Eu conheço aqueles que são Meus, porque Eu os tenho ensinado Eu            

Mesmo, desde que eles nasceram. Eu os alimentei de sabedoria e fidelidade            

no ventre deles enquanto Eu os observava crescendo.  
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Eu criei muitas fraquezas e numerosos cenários de rejeição e          

sofrimento para que você se voltasse para Mim. Porque, embora a sua mãe             

e seu pai o tenham rejeitado, Eu não tenho te rejeitado pois você sempre foi               

Meu até o fim. 

Eu preparei um lugar para você, que aguarda na segurança da Minha            

Morada; portanto, não tenha medo, Meus Filhos Gloriosos.  

Eu conheço o seu sofrimento, a sua profunda solidão, as suas           

inadequações e rejeições. Eu sei de todas as coisas. Eu conheço o profundo             

cansaço que percorre todas as partes da sua mente, corpo, alma e espírito.             

Eu conheço aqueles que dançam ao som do diabo ao seu redor. 

Amado! Esta batalha pertence a Mim! Ela não pertence a você. Ela            

sempre foi Minha desde o Início! 

Eu vim para resgatá-lo da escuridão. Eu vim para libertar você do            

cativeiro do pecado. Eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para lhe               

dar a vitória do mesmo jeito que Eu venci e agora estou sentado à direita de                

Meu Pai. 

Isso tem sido planejado desde o Início; portanto, venha a Mim, Meus            

filhos. Você não precisa de dinheiro para Me comprar, porque Eu comprei            

você com o Meu próprio sangue. 

Não deixe ninguém te enganar, pensando que eles podem acrescentar          

à Minha redenção perfeita - a Minha oferta perfeita; porque de fato Eu sou o               

Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. 

Receba de Mim diariamente! Humilha-se diante de Mim, porque Eu sou           

o seu Deus. 

Eu sou o seu Salvador, o seu Redentor e o seu Rei. 

 

EU SOU JESUS 
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Fonte: https://444prophecynews.com/fear-not-little-flock-katie-levensailor/ 

 

 

NÃO TENHA MEDO PEQUENO REBANHO 

 

1 DE MAIO DE 2020 

Katie Levensailor 

Palavra do Senhor em 30/04/2020 

 

O fogo do Espírito Santo ardia dentro de mim para o Seu povo. Ele              

fluiu através de mim para escrever isso diretamente para o Seu povo,            

aqueles que Ele ama. Voltei e encontrei a maioria das referências hoje, mas             

tenho certeza de que há mais. O Espírito Santo traz a Palavra em lembrança              

para a edificação de Sua igreja, o corpo, Seus santos. Ele está levantando             

um exército do fim dos tempos, e eles sabem quem são. Ele os santificou e               

os fortaleceu em Sua verdade. Eles estão prontos, mas foram fortemente           

atacados pelo espírito de medo e espírito de peso e condenação, pois agora             

eles são uma enorme ameaça ao inimigo e ao reino das trevas. Eles estão              

destinados a vencer. Esta palavra do Senhor é para eles! 

 

O Pai deixou isso claro: 

Nós não somos do reino do medo. Nós estamos no Reino de Seu Filho,              

Yeshua, que nos tirou do reino das trevas para Sua maravilhosa luz! 

 

Assim diz o Senhor: 

Ouvi os gritos do Meu povo. Eu conheço aqueles que são Meus. Eu             

estou enviando minha palavra para curá-los e libertá-los de todos os seus            

medos.  

Para você que Me procura, Eu não tenho lhe abandonado. Muitos virão            

em Meu nome e irão proclamar palavras em Meu nome, mas Eu não os              

enviei!  

Venha até mim! Alimente de Mim! Venha comprar vinho e leite sem            

preço! Seu Pai te ama e Eu falarei com você diretamente. Eu sei o número               

de cabelos na sua cabeça. Encontre-me no lugar secreto. Pare de olhar para             

o homem para alimentá-lo quando Eu tenho lhe chamado por nome e desejo             

dizer muitas coisas diretamente a você. 
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Lembra quando você costumava se apressar para encontrar Comigo,         

seu primeiro amor? Eu não tenho saído. Volte para Mim e deixe o homem              

com seus desejos do lado de fora. Eu tenho muito a lhe dizer, ensinar e               

fazer em você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu               

sei tudo sobre você.  

Quando você volta para Mim e pede perdão, Eu lhe dou gratuitamente            

para você. Eu não sou limitado em Meu amor. O Seu Pai Pai Celestial é               

generoso! 

Eu não guardo ressentimentos e nem faço listas contra você. O           

inimigo, Satanás, é o seu acusador, não Eu. Por acaso não pode ver que Eu               

te faço mais branco que a neve? Que, por causa do sangue de Meu Filho,               

você é inocente perante Mim quando confessa? Você não sabe que é salvo             

pela Minha graça para você, através da sua fé em Meu Filho? 

Eu não mudei! Nossa aliança permanece! Foi a Minha decisão          

chamá-lo para Mim, para perdoá-lo e para você experimentar o Meu amor            

incompreensível, e não o seu. 

O seu esforço não Me convenceu a amar você, eu já lhe amava. Eu te               

conheci antes de você nascer. Antes das fundações do mundo, Eu escolhi            

você e o designei para conhecer Minha graça e salvação.  

 

EU SOU o Senhor. Eu não mudo. 

 

Eu desejo, e a muito tempo, lhe curar. Eu esbanjo tanto Meu amor por              

você que enviei o Meu Filho ao mundo para receber a punição por seus              

pecados. Você me conhece?  

Pare de duvidar de Mim e do Meu poder para salvá-lo e ajudá-lo, e              

lembre-se de Mim, o seu primeiro amor. 

Haverá dias difíceis pela frente, mas para aqueles que Me amam e            

ficam debaixo das Minhas asas, ALEGREM-SE! 

A Minha alegria é a sua força! Venha até Mim. Aprenda de Mim.             

Aprenda os ritmos não forçados da graça. Eu sou paciente e gentil de             

coração e darei a Eu lhe darei um descanso real. 

Eu te providenciarei e ajudarei todos os dias da sua vida. Eu sou             

aquele que te conforta.  

Você está olhando o vento e as ondas? Você está ouvindo as            

provocações dos medrosos? Pare. Olhe para Mim. Me escute. Alimenta-se de           

Mim. Você é meu. Através de Meu Filho, você tem poder para superar o que               

o mantém distante. Lembre-se, quem quer que o Filho liberte, essa pessoa é             

verdadeiramente livre. Encontre-me no lugar secreto. Eu vou abrir seus          

olhos e você verá. 

- Seu Pai Celestial 
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Mensagem do Espírito Santo através de Mim para Seu povo: 
 

Todos que lêem estas palavras... pedem ao Pai o Espírito Santo em            

nome de Jesus. Ele falará com você diretamente! O testemunho de Jesus é o              

espírito de profecia. Ele ama seus filhos. E Ele quer que perguntemos. Se             

você pedir pão a um pai, Ele lhe dará uma pedra? (Mateus 7:9) Claro que               

não! Sente-se na presença Dele e não saia até ouvir Dele. Ele SEMPRE             

responde àqueles que invocam Seu nome e confiam Nele. (Salmo 145:18)           

Peça revelação e leia Sua Palavra (Efésios 1:17). Ele é a Verdade e Ele              

confirmará Suas promessas a você (João 14:6, Salmo 119:38). Ele é fiel            

(1 Coríntios 1:9). Ele é verdadeiro. Ele é um escudo para aqueles que Nele              

se refugiam (Provérbios 30:5). Ele nunca nos deixa ou nos abandona           

(Hebreus 13:5). Servimos a um Deus que luta por nós (Êxodo 14:14). Se             

você está do lado do Senhor, não tenha medo, mas fique animado para a              

benção das chuvas de Outono, Seu poder, seja derramado sobre Seu ungido            

(Joel 2). Chegou a hora de alcançar os perdidos para o Mestre Jesus! Não é               

a hora de recuar com medo (Hebreus 10:39). 
 

Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e              

mente sã. (2 Timóteo 1:7). 
Não temas, porque Eu estou contigo. Não fique consternado! Pois Eu           

te fortalecerei. Eu vou te ajudar. Eu te sustentarei com a minha mão direita              

vitoriosa. (Isaías 41:10). 
Me chame e Eu lhe responderei. Eu lhe mostrarei a você grandes e             

poderosas coisas que você não conhece (Jeremias 33:3).  
O Senhor IRÁ lhe responder (Isaías 65:24). Seja onde estiver (João           

4:21). Ele se levanta para ser gentil com você; aliás, Ele já a muito tempo               

espera isso (Isaías 30:18). 
Venha a Mim, todos os que trabalham e carregam cargas pesadas, e            

Eu lhes darei descanso... o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve (Mateus                

11:28). 
Para você que teme o Meu nome, o Sol da Justiça se levantará com              

curas em suas asas (Malaquias 4:2). 
Levante os olhos santos! (Lucas 21:28). 
Olhe para o seu Deus que te salva! (Isaías 45:22). 
Ele é nosso libertador (Salmo 20:7).  
Quem confia nEle não será envergonhado! (Romanos 10:11). 
Elogie seu nome Jesus! Te louvo. Nós vivemos para você. Nós te            

amamos! Agradecemos que possamos cumprir suas promessas. Você está         

perto do coração partido (Salmos 34:18). 
Você segue nosso caminho (Provérbios 3:6).  
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Você restaura nossas almas (Salmo 23:3).  
Você coloca seu Espírito em nossos corações e Ele em nós nos faz             

chorar “ABBA Pai” (Gálatas 4:6). 
Sua fidelidade chega aos céus (Salmo 36:5). 
Você pastoriza o seu povo, o rebanho do seu pasto (Miquéias 7:14). 
Não tema o pequeno rebanho, é um grande prazer do seu Pai dar-lhe             

o reino (Lucas 12:32) 
- Yeshua 

 

Eu senti o Espírito Santo me levar a escrever isso. Alguém que está             

lendo isso precisa saber que tudo que você precisa fazer é invocar o nome              

do Senhor. Ele salvará você (Romanos 10:13). Ele irá fortalecer você. A            

alegria dele é a sua força! (Neemias 8:10). E você tem tudo em Cristo.              

Todo acesso precisava ser preenchido com sua alegria e poder... pelo Seu            

reino! (Efésios 1) Permaneça santos fortes e no poder de Sua força!            

(Efésios 6:10) Ele terminará o que começou em você. Ele é fiel para             

completá-lo! (Filipenses 1:6) 
Repreendo o espírito de medo dos teus ungidos, ó Senhor. Fortaleça           

seu povo agora e encha-o. Está na hora da chuva mais tardia [benção             

dobrada]. Estamos prontos para fazer a sua vontade em nome de Jesus            

através do poder do Espírito Santo! 

Louvado seja o ABBA. Nós te amamos. Seu forte braço direito nos            

salva! (Salmo 44:3) Você luta por nós! 

 

Leia o Salmo 116 e abençoe Seu nome agora mesmo todos os que             

são Dele. Amo vocês, meus irmãos e irmãs. Todos os que se arrependeram,             

Deus os ouve. Ele te perdoa! (1 João 1:9) Você está pronto para segui-Lo?              

O amor dele mudou a minha vida. Seu amor tirou meu medo. Sua bondade              

e misericórdia me perseguem todos os meus dias (Salmo 23). Eu nunca            

poderia ter fôlego suficiente em meus pulmões para agradecer a Ele por            

Quem Ele é para mim e pelo que Ele fez. 

Ele é Emanuel. DEUS CONOSCO. (Mateus 1:23) 
Ele está com você, filho de Deus. 

DEUS CONOSCO. Abençoe Seu santo nome! 

"Lembrar! Estarei sempre com você, sim, até o fim dos tempos!” 

Yeshua, o Rei dos Reis. 

"Eu teria perdido o coração, a menos que acreditasse que veria a            

bondade do Senhor na terra dos vivos" (Salmos 27:13) 
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Fonte: https://docs.google.com/document/d/1ZB19Iqi0I6-zKn6xnBmIQbwmPfTGJdyK/edit 

 

ATENÇÃO: TODAS AS COISAS SÃO NOVAS! 

 

Escritura: 

Isaías 41 

Romanos 8 

Isaías 61 

 

Assim diz o Senhor ... 

 

Os cegos verão, os surdos ouvirão! Os mancos andarão e os que têm             

corações de pedra serão renovados com o Meu Espírito [de carne]. 

À sua volta há poeira e decomposição, tudo está corrompido diante           

dos seus olhos; não há ninguém que faça o que é bom, todos estão              

gananciosos por ganho. 

Atenção Meus filhos, tudo é descoberto, tudo é novo, porque Eu, o            

SENHOR, faço todas as coisas novas! 

Em Mim é Vida, todos aqueles em Cristo Jesus são renovados; o novo             

chegou! O novo está aqui! Atenção, será que você não o percebe? 

Eu irei abrir os seus olhos espirituais para ver a Glória de Deus e              

vereis tudo o que é real; pois o que você vê ao seu redor é antigo, está                 

morto, está corrompido. Todos aqueles que estão acorrentados à terra e           

seus tesouros perderão a Vida Eterna. 

No entanto, Minha Misericórdia é para com aqueles que Eu tenho           

escolhido desde o início dos tempos. Eu os escolhi antes deles nascerem. 

Embora muitos se oponham a você, eu o ajudarei; pois em sua            

fraqueza, Minha Graça e Presença repousam sobre você. Você nasceu em           

um tempo sem precedentes, pois contemplará Meu Rosto e andará em Meu            

Poder Ressuscitado. Com Meu amor e poder, você conquistará todas as           

coisas e moverá montanhas. 

Milagres para a minha glória seguirão você em medidas gigantescas; e           

todos dobrarão os joelhos em adoração e louvor, porque Eu sou o SENHOR. 

Eu escolhi você! Eu não te rejeitei. Eu vou te a cada dia pela Minha               

Mão Poderosas que está diante de ti. 

Veja, Eu farei de você um trenó trilhante, novo e afiado, com muitos             

dentes, colocando Minhas Palavras dentro de você e você demolirá          

montanhas como palha até as suas fundações. 

Alegrai-vos, Meus filhos! Alegrai-vos porque Eu estou contigo! Eu         

estou com você porque Eu tenho lhe escolhido. Eu não tenho te rejeitado! 
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Minha Palavra é certa e, pela Minha Palavra, as fundações deste           

mundo e desse universo veio a existir. Muitos não invocam o SENHOR, seu             

Deus. Mas, Eu lhes digo que eles não irão muito longe; todo o esforço              

humano é fútil e corrupto. 

Atenção! Meus filhos eis que todos ficarão maravilhados! O que está           

abrindo agora é novo! Estou derramando em Meu novo vinho em novos            

corações e nisto sereis preservados; o velho se foi, está em ruínas, seu             

padrão é a lei, a carne que ninguém pode guardar. Andar na carne como              

homem é andar na impotência e na morte. 

Meus verdadeiros filhos são como Abraão e são meus verdadeiros          

amigos. Meus verdadeiros filhos andam pela fé e não pela vista; pois tudo o              

que é da carne é como um muro em ruínas, mantido e edificado sobre              

mentiras. 

O inimigo de suas almas corrompeu e seduziu suas almas aos desejos            

deste mundo e eles estão na fila para a destruição. Deixa de mão de tudo               

Meus filhos. Ande cada dia Comigo. Confia em Mim em todas as coisas, pois              

sou Eu, Jesus, que seguro todas as coisas juntas. 

Meus filhos, vocês são Minhas Testemunhas. Vocês são Meus amigos,          

Meus verdadeiros e santos servos. E Eu estou preparando você para que            

tudo o que você contempla diante de você seja Eu. Mantenha os seus olhos              

fixos em Mim, Cristo Jesus, que é o Autor e o Consumador da sua fé. 

Atenção! Todas as coisas são novas! Eis que o Espírito do SENHOR            

está sobre você! Eu tenho lhe chamado para pregar as Boas Novas do Meu              

Reino. E este é o ano do Senhor. Eu derramei sobre você, neste dia, um               

novo óleo e beberei o novo vinho da Nova Aliança. Permaneçam em Meus             

novos mandamentos de amor. 

Sente-se à Minha Mesa e deixe-me refrescar você de Minhas Fontes           

Vivas, e nisso, levantareis e correreis como Elias e serão refrescados pelos            

Meus Anjos em alegria, em força e no poder do Meu Espírito Santo. 

O Meu Espírito Santo está sobre a sua casa. Ele está sobre suas             

cabeças. O Meu Espírito vem com fogo e poder sagrados. Ele é gentil com              

aqueles que cuidam dos negócios de Meu Pai. 

Houve um tempo em Meus Amados filhos, em que Meu Espírito Santo            

[pomba] não tinha lugar para descansar os seus pés; mas agora, Eu tenho             

feito um caminho. Eu tenho partido os mares enquanto você se afastava,            

com fé, do Egito. Largando de todos sob a lei, afastando da idolatria, pois              

esses deuses estrangeiros não são deuses de jeito nenhum. 

Eu tenho feito um caminho onde o Meu Nome será glorificado; onde            

reside o Temor do Senhor e, neste lugar, o Meu Julgamento cairá. 

Eu estou em todas as coisas, Meus filhos, então afaste-se do braço da             

carne; larga! Larga e venha Me seguir. Venha e Me siga aqueles que Eu              
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tenho escolhido. Aqueles que tiveram seus corações renovados de um          

coração de pedra. Pois se permanecerem no velho, em corações de pedra,            

como corações de homens e idolatria, você não vai ouvir os sussurros dos             

Meus Caminhos. Pois os Meus Sussurros são em amor e direcionamento.           

Aqueles que andam nas trevas estão andando na morte, onde o preço do             

pecado é a morte. 

Meus filhos, vocês andam em Minha Luz e eis que serão radiantes,            

pois vocês serão como o Meu Filho. Vocês ouvirão e escutarão somente a             

Minha Voz. Vocês farão grandes obras até maiores do que o Meu Filho! 

Eu sou a sua Luz Eterna e aqui estão agora os dias finais. A contagem               

regressiva está aqui! Tudo é corrupto! Tudo é pecado da idolatria, pois            

muitos corações tolos não acreditam em Deus!  

Os hipócritas se erguem mais alto, apegando-se à letra da lei, mas            

eles não conhecem a verdade. Eles inibem a verdade com tipo de injustiça.             

Eles não tem acreditado que Eu vim na carne cheio de Graça e Verdade.              

Verdadeiramente, aqueles que falam que veem, estão cegos! 

Mas, para aqueles que não podem ver, agora abrirei os seus olhos!            

Aqueles que estão doentes, Eu curarei. Pecadores se tornarão Meus amigos           

e todos aqueles que invocarem o nome do SENHOR, serão salvos. 

Pois aqueles que venderam o Meu Nome como mercadorias serão          

designados com os que praticam a iniqüidade, cujo deus é Satanás, o diabo.             

Eles trabalham com toda o tipo de injustiça que eles tem copiado das             

artimanhas do mundo. Eles andam na carne, no pecado, e estes serão            

arrancados do Meus galhos. Tudo que não é de Mim será cortado. Mas há              

aqueles cujos corações são devotados Àquele que cuida de você. 

Sim, Atenção Meus filhos! O novo está aqui! Eu estou aqui! Todos os             

que Me seguem, seguem a verdade. Todos os que Me ouvem, andam em             

verdade e amor.  

Aqueles que obedecem à Minha Voz e seguem o Meu Verdadeiro           

Evangelho são aqueles que receberam o Meu Reino. Eles não tem somente            

visto, mas eles entraram e abraçaram tudo de Mim! 

Eu continuo batendo em muitos corações, até mesmo agora; pois          

Minha Graça ainda está aberta, pois a medida completa dos gentios está            

quase completa. 

Entre na Minha Plenitude 

Entre na Minha Graça 

Entre na Minha Verdade 

Pois aqueles que são oferecidos menos são como galhos secos,          

prontos para serem queimados; são como mercenários que não se importam           

com as minhas ovelhas e cordeiros. 
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Venha a Mim, Jesus; pois, ao fazer isso, você pode ousadamente se            

aproximar do glorioso trono de Meu Pai. Para aqueles que Me amam, serão             

amados por Meu Pai. Pois Ele tem te amado com um amor eterno, pois Ele é                

o seu Pai Eterno. Ele é seu Maravilhoso Conselheiro. Ele é o seu Tudo em               

Tudo. Ele é seu Príncipe da Paz. 

Por acaso e o Meu braço muito curto? Confie Nele que é toda a              

Sabedoria, toda Verdade, todo Amor. 

Confie Nele que lançou as bases deste mundo, deste universo. 

Atenção! Sim! Eu faço todas as coisas novas! 

O velho tem ido, o novo está aqui! 

Atenção a Ele que te chove de Graça sobre Graça, já dada. 

Louve Aquele que é coroado com muitas coroas. Inclina-te àquele que           

era, e que é, e que está por vir. 

Aleluia! 

 

Antes de Abraão existir, EU SOU 

Eu, Jesus, sou Aquele que está falando com você agora 

EU SOU QUE EU SOU 
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Fonte: 

https://444prophecynews.com/it-shall-be-just-like-it-was-at-pentecost-acts-1-and-2-collins

-ouma/ 

 

 

 

SERÁ EXATAMENTE IGUAL DO JEITO QUE FOI EM PENTECOSTES 

(ATOS 1 e 2) 

 

1 de Maio de 2020 7:03 AM 

Collins Oumar 

Quênia 

 

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

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

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

vasos escolhidos.  

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

lugar que escolhi antes da eternidade para esse propósito. 

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

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

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

igreja. 

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

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

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

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

Assim como o primeiro avivamento iniciado no Pentecostes, o último          

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

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

exatamente, como foi no primeiro avivamento. 

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

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

No final de Pentecostes, os Apóstolos foram dispersos e trouxeram          

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

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

levar. 

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

agirei e farei com os eleitos, Meus vasos escolhidos. 

Assim como a perseguição aumentou depois que Eu levantei e          

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

assim será com vocês Meus vasos escolhidos. 

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

de perseguição aumentará e se espalhará por toda parte contra Minha           

verdadeira igreja. 

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

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

 



Fonte: https://444prophecynews.com/the-lord-is-preparing-his-end-time-army-victoria 

 

O Senhor Está Preparando Seu Exército Desta Era Final 

 

Três Visões uma Após Outra 

 

Fui acordada várias vezes na noite passada para orar e voltava a            

dormir. No exato momento em que acordei pela manhã, recebi três visões            

uma após a outra. 

Na primeira visão, eu estava amamentando um bebê recém-nascido         

no peito. Segurando o bebê com carinho. 

Segunda visão, vi-me com uma espada muito grande, enorme,         

atacando os demônios, matando-os. 

Terceira visão, vi um caminhão de árvores muito espesso, do tipo           

usado para madeira serrada. Enquanto eu observava essa árvore, ela          

começou a subir alguns centímetros. Então vi novos galhos se formarem no            

topo da árvore, estendendo-se em todas as direções. E crescia muito rápido            

à medida que se espalhava. E as visões terminaram. 

 

Interpretação: 

O Senhor está preparando seu exército do fim dos tempos. Aqueles           

que Ele envia, serão amados e nutridos pela Palavra de Deus, os            

sustentando com vida. 

Eles usavam a espada do espírito para destruir o inimigo com o PODER             

DO SENHOR. 

A árvore representa aqueles que estão fundamentados e enraizados no          

Senhor. Permanecendo firmes na Palavra de Deus. Nós estaremos nos          

levantando e nos espalhando fazendo as obras de Deus, para trazer uma            

nova vida àqueles que são bebês em Cristo pelo PODER DO ESPÍRITO            

SANTO.  

Tudo isso ocorrerá em ritmo acelerado… 

 

Que você seja abençoado e encorajado enquanto esperamos pelo         

nosso Pai Celestial! Jesus Cristo 
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Fonte: https://444prophecynews.com/1111-double-judgment-prophecies-elizabeth-marie/ 

 

 

11:11 Profecias de Julgamento Duplo 
 

Quando eu comecei a escrever isso, olhei para o relógio e ele dizia             

11:11. Quão apropriado para o que estou compartilhando hoje! O SENHOR           

me mostrou que "11:11" significa "JULGAMENTO DUPLO!" 

Além disso, enquanto escrevo isso, é com grande tristeza e apreensão           

que está sobre mim o ESPÍRITO SANTO! Embora não me tenham sido            

mostradas datas ou prazos, acredito que estamos perto de ver muitas das            

coisas que o Senhor me mostrou se realizar. 

O Senhor, durante anos, chamou esta nação de volta ao          

arrependimento, mas, em vez disso, cuspiu nos Seus caminhos e nas Suas            

verdades encontradas em SUA PALAVRA. Na medida que ELE tira a Sua mão             

de proteção sobre esta terra agora, os julgamentos continuarão a rolar com            

rápida destruição. 

Abaixo estão os julgamentos / profecias que me foram dadas, sobre as            

quais você pode ler mais aqui no meu BLOG: 
 

PROFECIAS QUE ESTÃO SENDO PREENCHIDAS AGORA: 

1) Pragas 

2) Início de um colapso econômico 

3) Começo da fome 

4) Julgamento sobre as igrejas (eles estão sendo desligados) 

5) Cativeiro 

 

PROFECIAS QUE AINDA VIRÃO: 

1) Guerra 

2) Colapso econômico completo 

3) Inflação do hype 

4) Terremotos maciços: falha na Califórnia / New Madrid 

5) Rede elétrica em queda (possível EMP) 

6) Rolando "interrupções" elétricas - falta de energia 
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7) Yellowstone em erupção 

8) Hoover Dam rachaduras 

9) Orville Dam quebra 

10) Terremoto / tsunami em Nova York 

11) Mudança de pólo 

12) Vulcões em erupção 

13) 10 pragas do Egito 

14) 3 dias de escuridão 

15) Grande perseguição na América 

16) Decepção alienígena 

17) Irmão contra irmão (guerra civil) 

18) Bolas de fogo 

19) Tempo acelerando 

20) Falsas maravilhas e sinais 

21) Anticristo/Falso profeta chega 

22) Tsunamis da costa leste e oeste 

23) Nibiru ( Planeta X) 

24) Sem comunicação (telefones celulares desativados) 

25) Asteróides 

26) Clima Extremo 

27) 5G 

28) Zumbis do apocalipse 

29) Tecnologia de espionagem 

30) Não é possível comprar ou vender 

31) O plano de paz 

32) Acampamentos 

33) Radiação 

34) Nephilim/anjos caídos 

 

A América, que já foi uma nação cristã, agora é pior do que as nações               

vizinhas. Seguimos os passos de Israel e Judá e colheremos os mesmos            

julgamentos, como diz Jeremias 15:2: 
1) Morte 

2) Espada (guerra) 

3) Inanição 

4) Cativeiro (perseguição) 

 

Esses julgamentos são muito semelhantes ao que está escrito sobre os           

4 Cavaleiros do Apocalipse em Apocalipse 6. 
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Embora possamos ver muitas dessas coisas acontecerem, devemos        

lembrar que, mesmo nas maiores trevas e males, o SENHOR levanta a barra             

e ilumina Sua luz ainda mais sobre aqueles que anseiam por ELE. 

Esses julgamentos não apenas despertarão a igreja adormecida, mas         

também trarão uma grande colheita de pessoas que clamarão ao Senhor. 

“E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo; pois no             

monte Sião e em Jerusalém haverá libertação, como o Senhor disse, mesmo            

entre os sobreviventes a quem o Senhor chama.” Joel 2:32 

Enquanto me preparava para esta mensagem, ouvi: 

 

“O QUE, ENTÃO, O TIPO DE PESSOA VOCÊ TEM QUE SER ??” 

 

2 Pedro 3:11; 14 responde perfeitamente a essa pergunta: 

“Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser            

em santo trato, e piedade, Por isso, amados, aguardando estas coisas,           

procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.” 
——————————————————————————————- 

DUAS ESCRITURAS DE JULGAMENTO: 

“Essas duplas calamidades chegaram sobre você - quem pode         

confortá-lo? - ruína e destruição, fome e espada - quem pode consolá-lo?”            

Isaías 51:19 

“Eu os retribuirei em dobro por suas iniquidades e seus pecados,           

porque eles contaminaram minha terra com as formas inanimadas de suas           

imagens vis e encheram minha herança com seus ídolos detestáveis.”          

Jeremias 16:18 

“Retribui a ela como ela deu; pagá-la de volta em dobro pelo que ela              

fez. Despeje uma porção dupla do seu copo”. 

Apocalipse 18:6 
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NÃO SEJA ANSIOSO POR NADA, O REI ESTÁ VINDO 

 

11 de Maio de 2020 

 

Enquanto orava ontem no sábado, eu estava perguntando a Yahushua          

muitas perguntas, apenas conversando com Ele sobre o que estava em meu            

coração. É sempre muita coisa em meu coração, e Ele é muito paciente             

comigo.  

Depois de um tempo, de repente, eu ouvi Ele dizer corajosamente:           

"PAZ, FIQUE QUIETA". E então, em vez de me dar uma resposta direta para              

minhas muitas perguntas, Ele falou isso e depois me disse para compartilhar            

Suas palavras com você, minha família em Yahushua: 

 

Assim como o fim de todas as coisas estão aqui, Eu lhe digo,             

“Paz… Fique tranquila [quieta]”. 
 

Enquanto você vê tudo o que é bom agora ser chamado de mal, e o               

mal ser chamado de bem, Paz... Fique tranquila. 
 

Enquanto Eu derrubo todas as coisas que não são Minhas, e levanto a             

Minha mão de proteção deste lugar, digo-lhes, Paz... Fique tranquila.  
 

Quando a besta, como é conhecida de Anticristo, se apresentar ao           

mundo, Paz... Fique tranquila.  
 

Enquanto os poderes que serão colocados colocarem mais e mais          

restrições, e levar esse mundo mais fundo à escravidão, Paz... Fique           

tranquila. 
 

Quando lhe falarem que é necessário se registrar para fazer compras           

ou ter emprego, Minha instrução é, Paz... Fique tranquila. 
 

Embora cada vez mais suas liberdades sejam despojadas de você e           

você saiba que é preciso fazer escolhas muito difíceis para cumprir ou            
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confiar totalmente em Mim em suas provisões, Eu lhe digo: Paz... Fique            

tranquila. 
 

Quando os poderes das trevas ameaçarem tomar ou separar sua          

família de você, lembre-se destas palavras: Paz... Fique tranquila.  
 

À medida que a escuridão se torna perversamente mais escura,          

porque o inferno está se abrindo, saiba que você permanece sob o abrigo da              

Minha asa, e Eu digo: Paz... Fique tranquila. 
 

Quando não apenas seus líderes o traírem, mas todos aqueles em que            

você pensou que poderia confiar, especialmente aqueles que você ama,          

lembre-se do que Minha Palavra diz: pai e filho, mãe e filha serão divididos              

contra você, então Paz... Fique tranquila.  
 

Quando você vê sinais no sol, lua e estrelas e a angústia das nações              

na terra, quando os mares e as ondas rugem, ouça-Me sussurrar para você,             

Paz... Fique tranquila. 
 

À medida que os julgamentos aumentam em frequência e intensidade          

com inundações, tempestades de grande magnitude, tornados, furacões e         

ventos terríveis, descanse enquanto você Me ouve dizer: Paz... Fique          

tranquila. 
 

Quando um grande e terrível fogo chover do céu e a terra arder com              

grande fúria, ordeno que tenha Paz... Fique tranquila. 
 

Enquanto o chão treme e balança violentamente e se divide em todo o             

mundo, Paz... Fique tranquila.  
 

Enquanto Eu seguro a chuva em muitos lugares e uma grande seca            

destrói as terras, Paz... Fique tranquila. 
 

Quando a pestilência e a fome destruírem muitas das fontes de           

alimentos, culturas e gado do mundo, lembre-se de que isso foi predito.            

Paz… Fique tranquila. 
 

Enquanto o sistema da besta continuar sistematicamente a        

interromper sua liberdade de adoração, até criminalizando a sua crença em           

Mim; lembre-se, Eu lhe disse que eles fariam isso antes que Eu venha lhe              

buscar, então Paz... Fique tranquila. 
 

Quando parecer que você está perdendo tudo nesta vida, lembre-se,          

perder sua vida aqui é Me ganhar por toda eternidade. Paz… Fique            

tranquila.  
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Deixe todo o resto desaparecer enquanto a porta se fecha nesta era.            

Não fique ansioso por nada, Meus filhos, e tenha Paz… Fique Tranquila, pois             

o seu Rei vem e a Sua recompensa está com Ele.  

 

Eu estou na porta… Eu estou vindo. 

 

YAHUSHUA 

 

 

Escrituras:  

Isaías 5:20 

Ezequiel 21:27 

2 Tesalonicenses 2:3 

Isaías 5:14 

Apocalipse 13:16-17 

Lucas 12:53 

Lucas 21:25 

Mateus 24:3-14 

Marcos 8:35 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/05/12/the-lord-is-my-shepherd/ 

 

 

 

O SENHOR É O MEU PASTOR 

 

Assim diz o senhor… 

 

Eu sou o SENHOR e Eu sou o seu pastor.  

 

Em Mim, não lhe faltará nada que é bom. Em Mim, Eu te deitarei              

gentilmente  em pastos verdejantes para descansar - onde a água é clara. 

Quando beberdes destas águas, a Minha alegria os acompanhará para          

sempre. 

Eu não sou um residente temporário. Eu sou uma presença          

permanente, pois Meu pai é seu pai. Do mesmo jeito que o dom do Espírito               

Santo foi dado para Mim nesta terra, assim esse dom permanecerá em você. 

Embora muitos não levem suas feridas a sério, Eu levo. Eu sei que             

muitos te decepcionaram, te traíram, te desonraram, mas Eu sou o Bom            

Pastor e Eu sempre procuro as Minhas ovelhas perdidas, Meus cordeiros           

perdidos que tem sido devorados por muitos lobos. 

Eu corro para lhe abraçar com Meu Pai, trazendo misericórdia, perdão,           

amor, cura, aceitação e graça. Eu venho lhe trazer a Minha Paz que             

transcende tudo. A Minha Paz protege seu coração ferido. A Minha Paz            

protege sua mente do influxo de mentiras e enganos. 

Sim, o SENHOR é o seu pastor, porque Eu não sou mercenário. Eu não              

fujo na hora de seus pedidos de ajuda. 

Tome cuidado, Meus filhos, com aqueles que professam usar o Meu           

Nome, mas interiormente eles realmente não se importam com as Minhas           

ovelhas. Amado, você é Meu. Eu conheço as Minhas ovelhas e as Minhas             

ovelhas Me conhecem. 

Venha a Mim, Meus filhos, mesmo nesta hora tardia. Você é precioso            

para Mim, porque Eu sou gentil e humilde de coração e Comigo, seu pastor,              

você encontrará descanso para as suas almas. Venha a Mim, Meus filhos,            

porque Eu os guiarei pelos caminhos certos. O ladrão vem apenas para            

matar, roubar e destruir. 
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A Minha voz é um suspiro. A minha voz é gentil. Eu lidero todas as               

Minhas ovelhas e cordeiros nos caminhos certos. Eu carrego Minhas ovelhas.           

Eu sustento os meus cordeiros como bebês recém-nascidos. Embora o vale           

esteja escuro, Meus filhos, são como plena luz do dia para Mim. 

Minha mão direita está te protegendo, protegendo você e nenhum mal           

cairá sobre você, pois Meus Anjos o guardam você o tempo todo. 

Ó Meus filhos, existem tantos lobos em pele de cordeiro, mas logo eles             

estarão correndo, correndo por suas vidas. Correndo na escuridão onde eles           

podem se esconder. Mas Eu estou vendo pois as trevas são como luz para              

mim. 

Não se preocupe, Meus pequeninos. Eu certamente estou com você,          

pois Eu sou o seu único Bom Pastor.  

Meus filhos encontre descanso somente em Mim; pois em Mim          

ganhareis forças para vencer. 

Neste exato momento, Eu estou preparando uma mesa na presença de           

seus inimigos e todos os olhos verão que Eu tenho lhe amado. Todos os              

olhos verão quando Eu colocar a Coroa da Vida em sua cabeça. Todos os que               

vos envergonharam, Eu vou humilhá-los na presença de Meu pai. 

Aproxime-se, Meus filhos, aproxime-se de Mim, porque Eu não sou          

como nenhum outro. Muitos falam o Meu Nome, mas eles não tem            

conhecimento de quem Eu sou. Eles falam com orgulho, doutrina falsa e            

autoconfiança nos quais logo caíram. 

Venha Meus filhos, abençoados pelo Meu Pai, venham a Mim. Eu vou            

ungi-lo com o óleo da alegria. Eu vou colocar uma coroa de alegria em volta               

do seu pescoço. Eu vou trazer conforto a todas as suas feridas, pois, Eu,              

Jesus, levo as suas feridas muito a sério. 

Sim, Eu sou Aquele que vai curar as suas feridas. Eu vou providenciar             

o melhor para você revestindo com Meu glorioso Manto de Paz. 

Não tenha medo, aqueles que falam o Meu Nome em todas as suas             

belas vestes, aqueles que procuram olhar para este mundo; eles são aqueles            

que não andam em sintonia com a verdade. Eles ignoram a verdade porque             

eles não querem sofrer por Minha causa. Estes são aqueles que praticam a             

iniqüidade e eles ganham o salário do pecado e da morte. 

Tenham cuidado, Meus filhos, pois há muitos falsos mestres que          

pretendem ser anjos da luz. O engano é grande, maior do que você pensa. 

Mas aqueles que vierem a Mim, não faltarão nenhuma coisa boa e            

nunca terás fome e nem sede.  

Verdadeiramente, o Meu cálice transbordará sob você as bênçãos do          

alto. A Minha bondade seguirá você todos os dias da sua vida. 

Oh! a maravilha do Reino de Deus! Oh! a alegria em participar do Meu              

Vinho na mesa da minha Festa! 
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Venha, Meus filhos, venha a Mim, pois Eu sei como vocês estão            

cansados. Venha e descanse em Mim. Sente-se ao Meu lado e descanse em             

Minha Presença. 

Eu sou o SENHOR! Eu sou o seu Bom Pastor! Eu sou o Seu Rei. 

Tudo será revelado. Todos os corações serão expostos pela espada da           

Minha Boca. Todos Me verão do jeito que Eu sou. 

Para os Meus próprios filhos, não temam porque Eu conheço aqueles           

que se humilham em verdade diante de mim. Pois Eu estou cheio de             

misericórdia e bondade. No entanto, para todos aqueles enganadores, o          

único cálice que transborda é aquele da Minha Ira. 

Portanto, não temas Meus filhos. Eu tenho coberto você com a Minha            

Mão. 

Eu te amo! 

JESUS 
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source:  https://www.spreaker.com/user/11582882/the-day-of-deliverance 

 

 

O DIA DE LIBERTAÇÃO 

 

Palavra recebida no dia 15 de Maio de 2020 

 

Escrituras: 

 

Salmos 31:14-24 

João 14:1-3 

Ageu 2:1-9 

 

E foi isso que o Senhor escreveu através de mim ... 

 

Meus filhos, Eu conheço todos os seus medos. Sempre os conheci. Não            

há vergonha de ter medo quando você Me chama, chama de seu coração. Eu              

escuto os gritos do seu coração, mesmo sem palavras. Eu inclinei Meu            

ouvido em sua direção e carinhosamente te abracei com Meus braços e lhe             

soprei em Seus ouvidos, ‘Não temam Meu filho’. 

E então Eu digo, ‘quem são esses mestres duros, esses que falam da             

letra da lei?’ 

Mas meus filhos, Eu estou levando vocês para uma grande libertação.           

Fora do escuro. Fora das suas rejeições para a segurança do Meu amor. 

Eu sei que você tem estado só há muito tempo. Eu sei tudo a seu               

respeito. Eu sei que você não teve ninguém te visitando. Eu sei que quando              

outros vieram a você, foi para te pisar em seu espírito. Eu vou remover              

todos eles que não Me pertencem. Eu mesmo vou remover eles para que             

eles nunca mais te incomodem. 

Confie em Mim, Meus filhos pois esta é a estação de se levantar em              

confidência, sabendo que você é amado; sabendo que você é aceito. 

Eu sei que você tem carregado suas feridas por muito tempo, mas Eu,             

o Senhor, tenho hoje te plantado em um solo próspero para florescer e             

viver. 

Eu vou vir a você, Meus filhos. Eu rapidamente vou correr a você para              

curar as suas feridas. 

Eu vou fazer Minha Fonte de Águas vivas jorrar. Você deve cantar;            

você deve dançar; você deve levar sobre você uma infinidade de cores de             

fitas de alegria.  

Eu sou o Senhor que te cura. Embora Eu tenha demorado para vir, Eu              

digo para você hoje mesmo, ‘Aqui, Eu estou aqui’. 
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Você tem sido fiel em todas as tarefas que Eu tenho colocado perante             

você. Mas, há muito mais por vir.  

Há sonhos escondidos que você perdeu toda a esperança de acontecer.           

Confia em Mim somente para abrir essas portas, pois o Meu tempo é             

perfeito. 

Você tem sido cercado por muitos que não lidaram com você da            

maneira correta. Não tiveram nenhum respeito com você - o respeito que            

você merecia. Eu vejo que você foi pisado uma e muitas outra vezes. 

Eu ouço aqueles que silenciaram a sua boca. A boca que leva adoração             

para Mim. Mas cada nota de seu coração foram capturadas como Asas de             

Borboleta. E essas Asas de Borboleta cercam o Meu Trono, onde Eu estou             

sentado. 

Eu estou removendo um tijolo de cada vez. Há áreas em sua vida em              

que o medo entrou. 

Eu, Eu mesmo, tenho falado a Satanás, ‘até aqui e não mais você             

pisará em Meus filhos’.  

Ele tem limites e restrições, Meus filhos.  

E, agora, Eu digo que ‘Basta. Já passou dos limites. Deixe Meus filhos             

irem’. 
Eu também falo hoje, Meus filhos, ‘Venha para Mim. Venha para os            

Meus braços eternos. Correm até mim porque Eu estou esperando por você’. 
Eu devo colocar seus pés em um lugar espaçoso com águas tranquilas            

e grama verde para descansar sua cabeça cansada. Eu vim para trazer            

restauração, restauração completa. 

Apesar de você tem sido quebrado em alguns lugares, Eu vou te sarar.             

Eu vou sarar o seu coração partido, os seus sonhos quebrados - onde você              

não esperava nada de bom acontecer. E Eu vou colocar algo de bom perante              

você e Eu vou falar, ‘Meu filho, isto aqui é seu. Todo tipo de presente bom é                 

seu’. 
Eu tenho esperado por você para Me entregar tudo. Porque, veja Meus            

filhos, Eu espero em amor e não em obrigação. Eu desejo espírito e verdade,              

nas partes mais íntimas do seu ser para Me adorar - e isso só pode               

acontecer através do amor. Meus mandamentos são do amor, de amar e ser             

amado.  

Eu tenho eliminado aqueles caminhos em você que serviam somente à           

carne, pois eles te prendem à essa terra, mas os Meus planos são do alto. 

Eu não poderia te deixar na terra, pois o Meu reino é de cima. Eu sou                

de cima. Eu vim para levantá-lo. Eu vim para que o seu espírito possa estar               

sentado nos lugares celestiais. 

Eu tenho agora te levantado de pé porque Eu estou te levantando. Eu             

estou te preparando para toda a eternidade. 
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Meu jugo é fácil. Meu fardo é leve. De que maneira Eu posso te              

levantar, enquanto você está olhando para as coisas desta terra? 

Tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, é para Mim. Eu vim               

para libertá-lo, mas o homem tem te enrolado com os assuntos dos homens             

- as correntes da religião criadas pelos homens, que nada mais são, do que              

pó. 

Meus filhos, vocês não estão sós. Não tenha medo pois Eu estou em             

pé com você. Meus poderosos estão te vigiando, dia e noite, aos Meus             

comandos.  

E Minha paz que está além do seu entendimento guarda o seu coração             

e sua mente. A paz deste mundo é passageira e breve. Ela está combinada              

com os desejos da carne. 

Eu estou te levantando nesse exato momento da lama. Você sentirá           

profundamente Minha força dentro de você. Minha glória repousa sobre você           

e muitos não saberão como lidar com você. 

Meus filhos, Eu vos digo novamente, não tenha medo pois Eu estou            

com você. 

Eu vou me mostrar em maneiras mais tangíveis. Eu tenho vindo para            

trazer cura. Eu sei Meus filhos a ordem da qual fazer essas coisas. Eu vou               

curar todo o seu corpo, a sua mente, o seu espírito e a sua alma. 

Por acaso o Meu braço é muito curto? Você consegue acreditar no            

impossível? mesmo que pareça, completamente, contrário aos seus olhos         

físicos? 

O que tem sido bloqueado aqui na terra, Eu vou mover. Eu vou fazer              

todos os obstáculos, todas as estradas bloqueadas e todas as montanhas           

fugirem, pois esses tem sido artifícios de Satanás para te segurar para trás. 

Eu vos digo novamente que o Senhor te repreende, Satanás, deixe           

Meus filhos saírem, pois eles são Meus. Eu os comprei com o sangue de meu               

filho, Jesus Cristo. Eu te ordeno, em nome de Jesus, que libere todos os              

medos e todas as doenças, pois este é o dia da minha libertação. 

Eu digo a você, Satanás, vai! Você está invadindo aqueles que são            

Meus. 

Eu te ordeno, hoje, Satanás, em nome de Jesus, que todas as            

maldições das gerações até a terceira e quarta gerações sejam removidas. 

Maldições de doenças, maldições de abusos até com feridas, maldições          

de feitiçaria e bruxaria, maldições de todas as doenças conhecidas e           

desconhecidas por desaparecerem como poeira. 

Pois Eu, Jesus, tenho colocado o Meu sangue em cada um dos Meus             

filhos que tem se arrependido com todo o coração e colocaram suas vidas             

em minhas mãos. 
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Hoje, é a Minha hora marcada de libertação. A Minha hora marcada de             

Restauração. O Meu amor está aqui. 

Meus filhos, seus tempos estão em minhas mãos. 

Venha meu amado. Eu tenho te conhecido antes de você nascer. Eu            

tenho te conhecido antes da criação do mundo. 

Porque Eu sou o Senhor, e não há outro. 

Sim, Eu sou o Senhor que te cura. 
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Source: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/25/fear-of-the-lord/ O 

 

TEMOR DO SENHOR 

 

RECEBEU ESTA PALAVRA 23h11, hora do Reino Unido, 22 de maio de 2017,             

em oração. 

 

 

Meus filhos preciosos: 

Não tenham medo, Eu de fato coloco meu cobertor de amor sobre            

você neste momento. Você está abrigado debaixo dos Meus braços e asas            

eternos. 

Eu tenho todas as áreas da sua vida cobertas. Eu sou a sua porção. Eu               

Sou suficiente. 

Conheço as ferozes batalhas em que estás. Eu tenho prometido, por           

acaso não tenho falado que os teus pés não escorregarão? Eu tenho ido na              

sua frente para deixar a estrada limpa. 

Meus filhos, aqueles que são obedientes à Minha Voz e obedientes ao            

Meu chamado, que Eu tenho ordenado, vocês estão sentados em lugares           

Celestiais. 

Eu devo dar-lhe ainda mais dons espirituais nesta hora tardia e nestes            

últimos dias. Seu dom de discernimento e sabedoria aumentará em uma           

porção dupla. 

Esses dons espirituais eu tenho reservado para o Meu Remanescente e           

eles cresceram e aumentaram à medida que você se move e opera através             

do Meu Espírito Santo. Eu também vou trazer Palavras de Conhecimento em            

momentos específicos. 

Não se preocupe ao ver muitos outros compartilharem aleatoriamente         

o Meu Evangelho, pois muitos continuam a seguir os caminhos humanos, os            

caminhos da carne. Eu farei tudo claro como cristal, porque o Meu Espírito             

faz conhecer todas as coisas do céu. 
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Recebereis todos os meus dons com alegria e paz, juntamente com o            

poder do Alto, para entregar essas mensagens aos corações que foram           

preparados por Mim. 

Não siga os caminhos da 'igreja', o 'cristianismo' criado pelo homem,           

pois eles falam como se eles fossem do mundo. 

Essas pessoas religiosas confundiram o Meu Evangelho e trabalham         

muito sem produzir qualquer tipo de fruto. Eles entram em áreas e            

territórios sem a Minha autoridade, pois Eu não tenho lhe ordenado que eles             

fossem. 

A obediência é de suma importância neste momento! Espere por Mim,           

escute-Me. A Minha vontade nessa terra era para fazer EXATAMENTE o que            

Meu Pai queria de Mim. Eu digo agora aos Meus filhos, aqueles que são Meu               

Remanescente, aqueles que são obedientes à Minha voz 'Vá e faça o            

mesmo'. Fique sincronizado com o Meu espírito. 

Não tenha medo, pois Eu estou com você a todo lugar que você for.              

Mantenha-se perto de Mim. Confie em como o Espírito lhe guia. Não fique             

perturbado com as mudanças que estão por vir. Lembre-se de que o Seu Pai              

Celestial que está falando através de você. Não se preocupe com o que dirá. 

Meu Espírito é seu Consolador e Ele o guiará em toda a Verdade.             

Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Você NÃO precisa ser ensinado por            

nenhum outro homem - há um grande engano nisso. 

Eu estou satisfeito com você, Meus filhos. Eu estou satisfeito que você            

esta andando na Verdade. Pois aqueles que ouvem a verdade, eles Me            

seguem. 

Quanto ao resto, Eu digo, para aqueles nos quais Eu tenho chamado            

mas NÃO foram obedientes, um rude despertar está à frente. 

Eu tenho lhe chamado mas você não ligou. Eu tenho lhe chamado            

muitas vezes, mesmo assim, você anda na carne e anda à sua maneira.             

Você é teimoso e rebelde. 

Eu devo sacudir você! Sim, Eu devo sacudir a Casa de Deus PRIMEIRO             

e sacudir tudo o que é uma abominação para os Meus olhos e ouvidos. Eu               

limparei minha eira. 

Rasgarei em pedaços com o Meu chicote feito de cordas todas as áreas             

impuras.  

Não se engane, Meu povo, o MEDO DO SENHOR ira’ descer nesta            

geração em uma medida nunca visto antes. Pois sem SANTIDADE você não            

pode ver Deus. Sem Minha Misericórdia, você será lançado com os           

incrédulos. 

ARREPENDE-SE! Retorne ao Seu primeiro amor! 
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Ande humildemente perante Mim. Livre-se dos seus ídolos. Eu não          

terei nenhum outro deus perante Mim, pois está escrito, mas, mesmo assim,            

você ainda não acredita. 

Procure o Meu rosto e espere por mim, continuamente. NÃO é por seu             

próprio poder e força, mas APENAS pelo Meu Espírito que a Minha Obra está              

completada. 

Você tem sido enganado. Você tem ouvido o homem por muito tempo. 

O Meu evangelho é do céu e não da terra.  

O povo tolo quem tem te enfeitiçado a acreditar nessa mentira? Isso            

NÃO veio de Mim. 

Não demore. Coloque a sua casa em ordem neste dia!  

Volte-se para Mim, pois o dia do acerto de contas está próximo. 

OH Casa de Deus, pois Eu devo retirar muitos candelabros daqueles           

que buscam as coisas deste mundo e os prazeres do pecado. 

Os Meus olhos tem visto os seus adultérios. 

Aí de vocês, pessoas obstinadas! Você acha que poderá continuar          

como antes? Não! 

Não demore.  

Arrependa-se! PROCURE o Meu rosto! Procure o Meu Rosto e Viva! 

 

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

 

 

 

O LIVRO DE ATOS 2.0 

 

Escrituras: 

Atos 17:24 

1 Coríntios 6:19 

Salmo 84:11 

Lucas 19:10 

Mateus 18:20 

Filipenses 4:13 

Êxodo 9:16 

Hab. 1:5 

Lucas 10:2 

Apocalipse 13:1 

Isaías 5:20 

Atos 5:29 

Atos 5: 1 

Apocalipse 13:10 

Mateus 10:28 

Lucas 12:48 

Joel 2:11 

Daniel 11:32 

João 14:12 

Daniel 12:3 

 

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

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

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

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

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

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

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

vou encher os Meus templos com a Minha glória. Para todos aqueles que Me              
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entregaram tudo, aqueles que nada Me esconderam, não reterei nada de           

bom para eles.  

Está começando agora.  

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

pecaminosos. Eles Me fizeram o seu principal desejo e obedeceu          

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

todos os que vierem a Mim. 

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

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

homem que todos conhecem pelo nome.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

será feito por você, mesmo que lhe dissessem!  

A maior obra que será conhecida sobre essa terra acontecerá nesta           

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

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

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

absolutamente surpreendente a todos vocês! 

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

de Atos nas escrituras, Minhas testemunhas encontraram oposição pelo         

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

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

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

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

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

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

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

em vez dos homens. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maior responsabilidade. Os dias de Ananias e Safira estão chegando          

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

mais severo. Não vai ser como era antes! 

Haverá alguns que Eu designarei para proclamar julgamento sobre         

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

desobedientes. Isso acontecerá sem demora!  

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

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

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

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

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

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

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

graças pela fé. 

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

inimigo quando for necessário. 

Ventos e mares serão acalmados e montanhas serão movidas tudo em           

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

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

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

Isto será quando as Minhas testemunhas, os 144000, serão         

transformados e eles farão coisas ainda maiores do que Eu tenho           

mencionado. 

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

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

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

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

Eles ajudarão e protegerão aqueles que não tiveram suas lâmpadas e           

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

por Mim.  

Meus sábios colherão até o final da grande colheita e converterão           

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

 

Chegou a hora! 

 

Jesus, o Cristo 

Yeshua Ha Mashiach 
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