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Meu filho escreve para meus filhos. 

 

Meus filhos, amo todos vocês com um amor eterno e desejo que todos             

estejam comigo aqui na casa de Meu Pai. É uma casa diferente de qualquer              

outra que você já viu. É maior do que você poderia pedir, pensar ou              

imaginar nos seus sonhos mais loucos. Mesmo aqueles que levei para o céu             

e mostrei maravilhas, não sabem tudo o que tenho reservado para os meus             

santos filhos escolhidos, que Me amam mais do que a própria vida deles. 

EU SOU o doador da vida e dou a todos que Me buscam com todo o                

coração, mente, alma e força. Há mais vida do que você jamais imaginou ser              

possível. Aqueles que têm o Meu Espírito, o Espírito que Me ressuscitou            

dentre os mortos, continuarão a andar nos Meus caminhos e conhecerão a            

verdade que os liberta da escravidão deste mundo. Meus filhos, vocês são            

chamados a vencer este mundo, mesmo nos dias sombrios em que estão            

agora. 

Meus filhos, sejam fortes, corajosos e encorajados, ponham o óleo da           

alegria em vez de lamentar. Ponham as vestes de louvor em vez do pesado              

fardo do mundo. Meu jugo é suave e meu fardo é leve se você Me adora em                 

Espírito e em verdade.  

Tire os seus atos religiosos falsos que o homem lhe deu e desfrute da              

liberdade e liberdade do Meu Espírito. Eu tenho realmente lhe libertado das            

correntes da carne, do pecado e da morte, para viver pelo Espírito que vive              

em todos os Meus filhos. Escolha Minha vida pelo Espírito e morra            

diariamente a sua carne velha do homem. O fogo do Meu Espírito queima             
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qualquer carne do velho que é deixada viva em você e é dolorosa, mas é               

necessário. Seja preenchido continuamente passando tempo Comigo e Me         

desejando acima de todas as coisas. Aqueles que fizerem o que Eu tenho             

ordenado, Eu batizarei com o Espírito Santo e com fogo. 

Meus filhos, o tempo de aumentar a unção está próximo e o inimigo             

sabe disso. É por isso que ele está fazendo seus movimentos finais            

rapidamente em toda a terra. Seus planos perversos estão sendo          

autorizados a continuar para testar todos os que vivem na terra, até Meus             

filhos estão sendo testados.  

Aqueles que tem guardado e mantiveram Minha palavra de paciência e           

perseverança, Eu protegerei através dessas provações. O inimigo não         

interromperá o movimento do Meu Espírito nos Meus filhos que são guiados            

pelo Meu Espírito. Não importa o que ele traga contra vocês. Não está             

escrito que as próprias portas do inferno não prevalecerão sobre a Minha            

igreja?  

É isso que está vindo antes que Minha ira seja derramada. Não tenha             

medo! O inimigo nunca dominou a Minha igreja verdadeira, embora seus           

seguidores pensem que ele tem. Aqueles que estão na carne não podem            

entender as coisas do Espírito porque são de um espírito diferente, o espírito             

do anticristo que domina os filhos da desobediência até agora. À medida que             

o Meu Espírito aumenta nos Meus filhos, o mesmo acontece com esse            

espírito de ilegalidade que você vê, agora muito evidente na Terra.  

Meu grupo de filhos escolhidos e santos, permanecerão oculto por          

mais algum tempo. O anticristo e seus servos se escondem na escuridão,            

embora Eu os tenha revelado a muitos com olhos para ver e ouvidos para              

ouvir.  

O seu exército de poderosos não se compara aos meus poderosos,           

pois Eu já tenho vencido a vitória para eles. Eles só têm que andar nela. 

Meus filhos, essa batalha já está em andamento no reino espiritual,           

mas está se espalhando para o seu reino físico agora mesmo. Seu exército             

roubará, matará, destruirá e causará anarquia, caos e medo no julgamento           

e ira por toda a terra como nunca antes.  

Em contraste, Meu exército trará a esperança de Minha salvação a           

milhões através de muitos sinais e maravilhas, milagres de todos os tipos,            

curando todos os tipos de doenças e enfermidades instantaneamente.         

Ressurreições dos mortos serão comuns; comida aparecerá na hora do          

agradecimento. Eles fornecerá abrigo seguro e proteção para milhões dos          

ataques do inimigo.  

Eu vou diretamente orientar os Meus filhos pela voz do Meu Espírito            

Santo quando eles terem que sair para os campos de colheita. Isso não vai              

2 



ser pelo plano de nenhum homem. Os melhores planos feitos pelo homem            

não darão em nada, mas os Meus planos não falharão. 

Todos os que têm o Meu espírito são Meus filhos; Filhos e Filhas do              

Pai, Meus irmãos e irmãs e herdeiros juntos Comigo. Existem muitos tipos e             

semelhanças diferentes dos Meus ceifeiros desde os dias antigos. Alguns são           

como Elias, outros Abraão, outros Moisés, alguns Davi, alguns Noé, alguns           

Enoque, alguns Jose, alguns Josué, alguns Caleb, alguns Sansão, alguns          

Maria Madalena, alguns Marta, alguns Débora, alguns Rute, Ester, outros          

Sara. Alguns Ana, alguns Lidia, alguns Priscila, alguns Rahab e também           

haverá outros. Não coloque limites sobre quantos e que tipos de grupos            

existem, pois Eu não tenho limites. O homem tem limites, mas Eu vou             

alargar esses limites em um nível nunca antes visto. 

Meus filhos, Eu te alerto que vocês não discutam sobre esses grupos            

entre si, é isso que o inimigo quer que você faça. Não se dividam por coisas                

que você ainda não conhece completamente. Não faz diferença se você se            

chamar por este ou aquele. O que interessa é o propósito que Eu tenho lhe               

dado e que você fará a Minha vontade.  

Que diferença faz se você chamar seu grupo de noiva ou de            

remanescente ou de noiva-remanescentes ou de escolhida ou de igreja ou           

dos 144.000 ou de qualquer outro nome que você possa inventar?  

É um título tão importante para você que você causaria disputas,           

divisões e conflitos entre seus irmãos e irmãs? Vocês não são todos os filhos              

do Deus Altíssimo? Não é esse o mesmo tipo de debate que os filhos de               

Zebedeu tiveram? Não é por orgulho que essas alegações e debates           

surgem? O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda.            

Vou humilhar os orgulhosos, mas vou exaltar os humildes, este é o caminho             

do Meu Espírito.  

Por enquanto, você Me olha pelo o vidro obscurecido, mas logo, Me            

verá cara a cara. Você saberá, do mesma forma que é conhecido por Mim,              

as coisas que com certeza aconteceram - pois Eu as vou revelar pelo Meu              

Espírito.  

Haverá muitos trabalhos diferentes que Eu terei para os Meus filhos           

neste período do fim. Meu plano é mais complexo e detalhado do que muitos              

de Meus filhos sabem, porque Eu não quero que seja revelado ao Meu             

inimigo.  

Não deixe que o inimigo o faça desperdiçar a sua herança. Não pense             

que isso não poderia acontecer, pois pode. Alguns serão salvos através do            

fogo e, embora todas as suas recompensas sejam queimadas, eles serão           

salvos, mas será doloroso. Eu lhe falo isso para te salvar da dor. 

Meus filhos, tudo o que Eu estou dizendo a vocês tem sido revelado             

nas escrituras, mas tem sido escondido até esse momento. Seja como os            
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bereanos e procure as escrituras para ver se realmente são assim. E deixe o              

Meu Espírito lhe guiar a sua compreensão.  

Eu estou revelando essas coisas aos Meus filhos, pouco a pouco, mas            

em breve, o véu será completamente removido. Ele foi rasgado de cima para             

baixo, para que você pudesse entrar, mas, em breve, o fogo da Minha glória,              

será completamente revelado em você. 

Ele consumirá toda a carne, mas para você que é do Meu Espírito,             

você se levantará e brilhará e Minha glória se levantará sobre você para             

todos verem e até os Reis serão atraídos pelo brilho de sua ascensão. 

Oh, que dia glorioso será esse! A própria criação está gemendo para            

esse dia! A manifestação dos Meus filhos e filhas revelados!  

Assim como Adão e Eva andaram comigo no jardim, também andarei           

com Meus filhos novamente. Todas as coisas serão restauradas, até a sua            

natureza brilhante. 

 

Este será o Meu Novo Normal. 

Este era o plano original desde o início. 

Quem faz a Minha vontade está em alinhamento com o Meu plano. 

 

EU SOU o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. 

Yahshua Ha Mashiach 

Jesus Cristo 
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