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"A vibração  mais alta " 
Eu sou o único com a mais alta vibração , em minha presença as baixas 
vibrações são removidas. Eu tenho a capacidade de levantar qualquer 
vibração que está em torno do Universo. Tudo que está nele foi colocado 
em movimento com a vibração sonora da minha voz. Quero dizer que no 
começo era a palavra que corresponde muito ao fato de que suas palavras 
criaram o universo, e tudo que estava nele foi colocado em movimento com 
uma vibração  sonora  da minha voz.  
Tudo que eu criei tem uma vibração tão alta que brilhava em sua vibração. 
No começo tudo estava em perfeita harmonia. Então veio uma vibração 
alta que não queria seguir mais meu plano de paz harmonia e amor. Ele 
vagou por sua vibração para ser elevado ao meu nível, ao invés disso foi 
imediatamente condenado e expulso do mais alto céu, até os que se 
uniram a ele em rebelião . Estabeleceram seu reino na terra e esvaziaram 
finalmente.  
E sem luz eu tive que recriar a terra, fiz o homem a minha imagem. A 
rebelião contra mim ocorreu porque o plano do homem ser criado era pra 
governar e reinar por toda a eternidade, e eles se sentiram injustiçados por 
mim, porque os homens estariam governando á eles, e eles não se 
humilhariam de acordo com o meu plano. 
Depois que homem foi criado ele foi enganado quando foi dado o domínio 
deste planeta. De volta ao observador o DNA do homem foi alterado. Seu 
brilho foi removido e a morte do corpo físico e espiritual  havia começado.  
Os caídos ainda tinha uma grande quantidade de brilho e radiancia e são 
capazes de fazer cair muitos que irão compartilhar em seu 
desaparecimento. Logo sua vibração será reduzida a tal ponto que eles não 
serão capazes de habitar o segundo céu, que somente deixará a terra pra 
que eles habitem. 
Os habitantes da terra naqueles dias eles eram os mais que analisaram suas 
vibrações, na terra inteira. Eles vêm para os homens como seres de luz, 
mas dentro deles é apenas escuridão. Eles querem que os homens 
acreditem que eles são seus criadores e que eles geraram o homem quando 
eles vieram para a terra de uma galáxia distante. 
Eu pergunto a você quem os criou? Eu lhes digo quem são os caídos. Eles 
sabem sobre o fim, eles sabem sobre o foi que me deixaram. Eu digo que 
não é muito tempo. Eles estão agora tentando descobrir como eu criei a 
primeira vibração através da CERN. Eu lhe digo que estão muito próximos, 
mas eu nunca deixarei que eles entendam completamente porque eles se 
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tornariam como eu e isso não pode ser, eles destruiriam tudo que eu criei.              
Eles deram uma última tentativa de  derrubar e destruir- me. 
Eu conheço seus planos, mas eles não conhecem todos os meus antes do             
fim desta era. Eu aumentarei a vibração dos meus filhos escolhidos e eles             
brilharam com a minha glória, mais do que qualquer homem na história            
desta terra, suas vibrações superarão as dos caídos e espalharão minha           
luz por toda a terra. No último dia, juntamente com todos os seus             
seguidores, serão  lançados no lago de fogo.  
Mas você descobriu quem EU SOU? Meu nome é JESUS YESHUA OU            
YESHUA. Minha vibração foi reduzida para que assim a sua aumentasse.           
Minha humildade Era um sacrifício para todos os tempos, para que todos            
pudessem viver comigo e experimentar minha verdadeira luz e amor. Eu           
perdi meu próprio sangue para a vida eterna da humanidade. Assim a mais             
baixa vibração de todas, a " Morte" e superei e transcendi. Não há nada              
dentro de você que eu possa aumentar sua vibração, o suficiente para            
ascender o céu sem que eu aumente sua vibração. Quando você me aceita             
o meu sacrifício por você faz sua vibração aumentar imediatamente e você          
estará sentado comigo no plano celestial. Todas as suas baixas vibrações no           
Espírito se foram, meu próprio Espírito preencherá todo o seu vazio e o            
inundará de tal forma você pode tocar os outros, você sentirá meu poder e             
cobrará mais alto do que nunca, junte-se ao meu exército de luz e brilhe             
mais do que você imaginou possível.
Eu te amo, Eu te

Lucimara, [07.07.19 13:29] 
criei, decepcione os malvados que eles mentem e não podem cumprir suas            
promessas, porque eles estão destinados à destruição, meu poder vai          
quebrar todas as correntes e vínculos que o prendem. Invocam meu nome é             
você será salvo e feito novo. Você me sente pulsando em seu coração             
mesmo agora? Por favor deixe-me entrar. Não há muito tempo sobrando           
agora eu estou voltando em breve como o Rei dos reis e Senhor dos              
senhores. 
JESUS CRISTO   YESHUA HAMASHIACH. 

(MIKE 444) 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2016/01/god-hates-religion/ 

2016.01.16
Isso é o que o Espírito Santo tem revelado ou baixado para mim nos últimos 
dias. É uma palavra difícil de entender, mas quero que você conheça o 
coração de Deus nisso. Ele preferiria que você passasse por um pouco de 
dor agora do que muita dor depois. Ele só quer o que é melhor para Seus 
filhos e é melhor ser purificado agora do que mais tarde, quando os 
tremendos desastres e calamidades vêm sobre a terra. A maioria das 
pessoas culpam Deus nesse ponto, porque o coração delas não está bem 
diante de Deus e elas estão cheias de orgulho. 
É isso que o Todo Poderoso Senhor de Tudo está dizendo. 
“Eu odeio a religião do homem, é um fedor terrível em minhas narinas. Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os 
homens tentam vir a Mim à sua maneira e isso me deixa doente e eu os 
vomitarei da Minha boca! Arrependa-se e volte ao seu primeiro amor, EU 
SOU o seu primeiro amor porque eu te amei primeiro quando te criei e, 
novamente, quando levei os meus pecados sobre o meu próprio corpo. Eu 
pergunto se você acha que a cruz foi fácil ou divertida? Eu senti cada 
pedacinho dessa dor! É por isso que eu orei para que o Pai tirasse este cálice 
da ira de Mim no jardim.  
Era a única maneira!  
Eu tinha todos vocês em Minha mente e Meu amor por toda a humanidade 
Me manteve naquela cruz até o fim da Minha vida humana. Eu tomei o 
inferno para você, porque eu nunca quero que você experimente esse lugar!  
Não foi feito para homens, foi feito para Satanás e os anjos caídos. No 
começo, antes que Lúcifer caísse, não havia inferno, seu orgulho criou a 
necessidade disso, agora tenho que purificar e purificar tudo. 
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Eu derrotei a morte, o inferno e a sepultura para todos vocês. Agora você              
pode entrar na vida eterna por causa do Meu trabalho altruísta. Eu não me              
sentei no céu dizendo “serve bem! Deixe-os morrer em seu pecado! ”É isso             
que o inimigo das almas dos homens quer que você pense. 
Ele quer que você pense que ele é o melhor amigo do homem! Satanás diz               
que “DEUS é tão difícil! Ele não quer que você se divirta! Comigo você pode               
fazer qualquer coisa! Eu ofereço sexo, drogas e rock-n-roll! Se você quiser            
enganar sua esposa / marido, vá em frente! Se você quer estar com alguém              
do mesmo sexo, tudo bem! Eu lhe darei todas as melhores coisas que o              
dinheiro pode comprar. Aquele que morre com mais brinquedos vence!          
Como Deus se atreve a dizer para você não fazer nada que você queira!  
Ele não entende! Ele quer que você seja “mais santo do que tu”, Ele quer               
que você faça muitas boas obras para ir para o céu.  
Contanto que você vá à igreja, você está bem, mas não seja como aqueles              
fanáticos e mude a maneira como você vive! Você é uma "pessoa boa" Deus              
vai deixar você deslizar. Todas as religiões levam ao mesmo Deus! ” 
Satanás é o único que criou todas as religiões nesta terra! 
Eu quero ter um relacionamento com você! 
Oh, como eu anseio por você gritar meu nome em rendição! 
Eu quero que você me chame de "papai"  
Eu quero sentar e conversar com você! 
Eu sei o que está em seu coração e seus desejos mais profundos, e quero               
que você Me conte sobre isso! 
EU SOU aquele que lhe deu vida, EU SOU seu criador, Você é o meu favorito                
de toda a criação! 
Eu fiz você em minha própria imagem, quando eu olho para você eu vejo a               
mim mesmo. 
Por favor, Me dê todo o seu pecado, porque isso separa você e eu. 
Você não pode ver? 
Não resta muito tempo e EU SOU implorando e pedindo que venha a Mim e               
se arrependa de todo o seu pecado. Embora seus pecados sejam tão            
vermelhos, eu os tornarei mais brancos do que a neve mais branca que você              
já viu! Não há pecado que seja grande para Mim perdoar! 
Não farei homem algum que Me sirva agora, mas todo homem se curvará a              
mim no dia do julgamento e dirá: "Jesus Cristo é o SENHOR". Você não vai               
curvar seu joelho para Mim agora? Você não sabe o quanto eu desejo que              
você venha a Mim. Eu prefiro a misericórdia sobre o julgamento de cada             
vez! 
Eu não gosto da destruição dos ímpios! Eu criei cada um deles, Oh, isso me               
entristece! 
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Eu clamo a eles todos os dias, eu os envio Meus profetas, pregadores e              
mestres, mas eles endurecem seus corações ainda mais. Eles dizem “quem           
és tu para falar em nome de Jesus! "E eles dizem" A profecia foi eliminada               
porque agora temos a Bíblia. Aquilo que é perfeito chegou! ” 
Eu lhe digo que é uma mentira do poço do inferno! 
EU SOU o perfeito e estou chegando agora! 
Em breve, permitirei que Satanás faça o que ele queria fazer a esta terra,              
porque eu o uso para purificar as coisas, acredite ou não. Meu povo que              
precisa ser purificado será julgado por Satanás e pelo homem. Eles não            
verão a minha ira, porque eu não os designei para o meu furor. Minha ira               
destrói totalmente o pecado e o mal. 
Eu conheço os pensamentos e intenções do coração de todo homem, assim            
EU SOU o único Juiz. 
Não seja pego de surpresa, livre-se da sua religião morta e venha a Mim              
como uma criança.  
Sente-se no meu colo e olhe nos meus olhos maravilhados.  
Isso é o que é preciso para ter um relacionamento verdadeiro comigo. 
Pergunte a si mesmo que você tem isso comigo! 
Se não, eu estou sempre disposto a vir e ter íntima comunhão com você. 
VOCÊ ME QUER? 
ANSEIO POR TI! 
Jesus 
Yeshua 
Yahushua 
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Fonte: https://444prophecynews.com/submarine-prophecy-wendy-lee/ 

Notícias recentes. 
2016.01.26
Submarino russo militar no fundo do mar pega fogo, matando 14 [7/2/19] 
www.nytimes.com/2019/07/02/world/europe/russia-research-submarine-fi 
re.amp.html Parece que este fogo submarino russo poderia levar ao cumprimento desta 
profecia de 2016. América será destruída! 

Profecia Submarina 
26/01/16 

WENDY LEE 
Wendy Lee (Post do YouTube) 

Eu vejo um submarino saindo da água. Eu vejo soldados mortos e vejo 
pessoas saindo do submarino parecendo que não conseguiam respirar. Eu 
ouço do Espírito Santo: “Os chineses sabotarão o submarino russo e 
culparão os EUA.” 

Amós 9:10 Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, 
dizendo: O mal não nos alcançará nem nos impedirá. . 
Por favor, leve esta Palavra para a oração. 
Lucas 2:49 e disse-lhes: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu 
devo estar no negócio de meu pai? 

Recebi esta Palavra do Pai Deus Yahweh às 15:47 do dia 26 de 
janeiro de 2016: 
Filha do Meu Coração, escreva Palavras Importantes e Inerrantes 
do Pai Javé para os Meus Filhos ouvirem, verem e experimentarem: 
Meu Filho, O amor é tremendo para você, ó habitantes da terra. Seu 
amor é maior que a montanha mais alta, mais vasta que toda a 
extensão dos céus, e é mais profunda que as próprias profundezas 
de suas almas. Isso é o quanto Deus te ama e até mais que isso. 
Meu filho Yeshua sujeitou-se a viver sob o homem aqui na terra, 
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enquanto crescia em seu corpo terrestre. Nunca se esqueça de que 
Ele, o Deus Todo Poderoso, deixou a Sua glória, para vir morar com 
os homens e sofrer e morrer por todos os pecados do mundo. Ele é 
o seu muito messias. Infelizmente, Meu Israel ainda espera que Ele
apareça pela primeira vez. Eles foram parcialmente cegados por
trazer Meus Gentios à Graça e à Glória de Meu Filho e à Vida Eterna.
Mas eles logo conhecerão a verdade. Meu Filho, Aquele que veio e
morreu e eu o levantei muitos milhares de anos atrás; eles saberão
quem ele é. Meu filho foi morto antes dos fundamentos da terra.
Deus tinha tudo isso planejado antes de eu criar qualquer humano.

Deus sabe todas as coisas. Eu sei quando o inimigo tenta ser 
sorrateiro, pois satan ainda pensa que pode ganhar. Para isso, 
deixe-me lembrar-lhes meus filhos, que meu filho tem a vitória. Se 
você está em Meu Filho Yeshua, você tem a vitória que você precisa 
para superar qualquer situação em Seu Nome Vitorioso e Poderoso. 
Eu dei a minha filha uma visão de um catalisador que traz a guerra 
para os americanos. Quando lhe dei a visão, ela perguntou-me se é 
assim que começa a guerra e eu disse Não, mas isso ajuda a 
provocar o ódio entre a Rússia e os EUA, pois já está no ar. Isso é o 
que a guerra é sobre; é arrogante e é o ódio maligno; é sobre salvar 
o rosto. Esteja preparado América, isso está chegando. Meu Filho
deu a Minha Filha uma Mensagem para todos os Seus filhos se
prepararem. Esta Mensagem será dada muito em breve agora;
como Minha Filha está em sintonia com tudo o que o Deus Poderoso
lhe diz.
Pai Deus Yahweh Elohim, preparando Seus filhos da terra para o
que está chegando, falou!
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2016/04/pt/i-give-you-power-and-authority-over-the-evil-ones/ 

Eu Lhe Darei Poder e Autoridade Sobre os Malignos 

Recebi em:1 de Maio e Segundo de Maio de 2016 

Ezequiel 33:6 
“Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e                
não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este                
tal foi levado na sua iniqüidade, porém o seu sangue requererei da mão do              
atalaia”.  

O mal do mundo está em novos níveis de iniqüidade e eles estão totalmente              
cegos e ensurdecidos à minha verdade. O grande engano está quase           
completo. A escuridão está ficando mais negra e a luz da Minha glória está              
ficando mais brilhante. Não disse em minha palavra que tudo o que está             
oculto será descoberto e exposto? Não disse eu em minha palavra que como             
foi nos dias de Noé, assim será no tempo do retorno do Filho? 
Após o dilúvio, foi colocado um véu para proteger o maligno e os anjos              
caídos. O véu está sendo removido lentamente, mas nos próximos dias ele            
será arrancado de repente e o tempo que você sabe agora será uma coisa              
do passado. Não almeje o passado como a esposa de Ló fez por você              
perecerá como ela. Este será um momento de teste como nunca antes. 
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Não se deixe enganar pelo falso ensino de demônios e homens. Minha noiva             
não escapará desta terra até que seu trabalho seja feito. A grande colheita             
do fim dos tempos. Você será muito recompensado pelo seu trabalho para o             
Meu reino. Então eu venho para você! 
Sua transformação começará quando os anjos caídos que serão chamados          
de "alienígenas" forem revelados, depois que Meu julgamento do fogo tiver           
começado. É então que Meus poderosos serão revelados também. Meus          
filhos e filhas manifestados. A minha ira não é da minha parte, e guardarei              
os meus para não serem machucados. Eles vencerão pelo sangue do           
Cordeiro e pela palavra do Seu testemunho e não terão medo da morte,             
porque não há nada do mundo neles. 
Eu vos alerto agora, meu amado, para que o coração dos homens lhes             
desaponte do temor e da expectação daquelas coisas que estão vindo sobre            
a terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Quando esses poderes            
forem abalados, não haverá mais lugar para eles no céu. Eles agora habitam             
o reino espiritual, mas serão derrubados, abaixados para que todos os         
vejam pelo que eles realmente são, seres verdadeiramente horrendos,        
repulsivos, mas poderosos, do outro lado do céu. Hollywood apenas         
arranhou a superfície do puro mal e da terribilidade dessas serpentes e           
dragões. O que está chegando à Terra é muito pior do que qualquer filme já              
descreveu. O livro da Revelação de Jesus Cristo para João é literal e não             
figurativo e toda profecia na Minha palavra será cumprida. Minha palavra é           
verdade!
Meu poder excede em muito o deles e Meus filhos terão Meu poder e             
autoridade sem medida. Os homens não serão capazes de superá-los em          
suas próprias forças, eles terão que me pedir ajuda! Este é um ato de             
misericórdia que a maioria não entende. Meus filhos sairão e falarão Meu           
nome e sinais, maravilhas e milagres serão realizados. A colheita é grande e            
os trabalhadores poucos.
Não tenha medo, apenas se aproxime mais perto de Mim agora. Teme-me           
só, pois o meu poder derrota o inimigo. O tempo é muito, muito curto e eu               
estou avisando agora para que você não seja pego de surpresa. Peço-lhe           
que tome o que leu para mim em oração e discerne-o. Eu estou vindo para a               
minha noiva!
Não desista da esperança, nunca te deixarei ou te abandonarei.
Eu te amo com um amor eterno e sem medida,
Jesus Cristo, o começo e o fim.
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2016/03/new-reformation/ 

2016.03.26

“Meus amados filhos e filhas, Meus irmãos e irmãs, aqueles que eu habito; 

Eu gostaria de falar com você. 

Você tem muitas perguntas sobre o tempo em que você está. Muitos de 

vocês estão ficando impacientes pelo Meu retorno e vocês estão perdendo a 

esperança em Mim. 

Por favor não! 

Você está tão perto do fim desta era! Você desistiria da corrida quando a 

linha de chegada estivesse à vista? Eu digo a você para parar de correr tanto 

em sua própria força. Peça de mim e eu lhe darei força divina. Você NÃO 

terminará a corrida com suas próprias forças! 

O que estou prestes a fazer nesta terra irá surpreendê-lo e surpreender as 

mentes dos homens. O fogo do julgamento está chegando, não está 

atrasado, está na hora certa. MEU TEMPO! O destruidor está muito, muito 

próximo agora e Meus anjos de julgamento aguardam Meu comando. 

O avivamento não está chegando, estou destruindo este atual sistema de 

religião que se chama pelo Meu nome, e vou começar de novo. Será uma 

nova reforma, mas desta vez Meu povo será como aqueles no livro de Atos e 

ainda mais poder eles terão, pois estes são os últimos dias. A primeira e a 

segunda chuva. Meu Espírito estará sobre os Meus ungidos sem medida. Eles 
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andarão com maior autoridade e mais poder sobre esta terra do que eu fiz              

quando andei até aqui. Eles pisarão em serpentes e escorpiões e esmagarão            

o reino do inimigo até o chão! Eles irão para todo o mundo com o poder e               

demonstração do Meu Espírito. Eles curarão os doentes, ressuscitarão os          

mortos, expulsarão demônios, multiplicarão alimentos, [traduzirão] de um        

lugar para outro e realizarão milagres nunca antes vistos. 

O trabalho que será realizado pelos Meus poderosos filhos e filhas           

manifestados será milagroso! 

A colheita que acontecerá em meses, é mais abundante do que a colheita             

que aconteceu nos últimos 100 anos. É tão glorioso que você não pode             

imaginar agora, mas eu vejo! Não por força, não pelo poder dos homens,             

mas pelo Meu Espírito diz o Senhor. Nenhuma organização de homens pode            

fazer o que eu farei! 

Mas meu amado, haverá limpeza pelo fogo. O fogo purifica e devora o joio e               

a palha. Tudo o que não é construído em rocha sólida será abalado e              

destruído. Eu protegerei o meu próprio porque eles têm muito trabalho a            

fazer. 

Será através de muitas tribulações e dificuldades que você deve entrar no            

Meu reino. Você vai sofrer a ira dos homens e do inimigo e você vai superar!                

Será pelo meu sangue e pela palavra do seu testemunho, e você não terá              

medo da morte desta vida. Meu amor e paz estarão com você e eu nunca               

deixarei você! Confie, apegue-se e confie em Mim porque Eu Sou o Bom             

Pastor e não perderei nenhuma das Minhas ovelhas. Aqueles que são lobos            

vestidos de ovelhas serão expostos e queimados pelo Meu fogo consumidor. 

Não temais, meu amado, porque a minha ira não te é designada. Você me              

verá vindo nas nuvens em toda a Minha glória! Você verá a salvação do seu               

Deus e verá seus inimigos fugirem. Eles não vão escapar, não há nenhum             

lugar onde possam correr ou se esconder que eu não possa encontrá-los.            

Eles são a semente que o inimigo semeou o joio no Meu trigo. Eles serão               

reunidos e queimados no fogo eterno junto com seu pai e todos os que ele               

enganou. 
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O tempo do grande engano e grande desapontamento estão aqui. Não           

acredite nas mentiras que eles dizem para você, Eu sou seu criador e eu os               

criei. Eu falo dos anjos caídos, eles dirão ao mundo que eles vieram para              

ajudar e enganarão a muitos. Eles vêm dos confins dos céus e de debaixo da               

terra. Oferecerão falsa paz e muitos receberão sua marca porque seguirão           

os governantes deste mundo. Seu sistema estará em vigor por um curto            

período de tempo antes que eu retorne com bilhões de Meus santos e anjos              

e os destrua. Eles vão surpreender muitos com seus poderes, mas lembre-se            

que eles não me confessam como seu Senhor. No final todos se curvarão e              

confessarão que eu, Jesus Cristo, sou o Senhor para a glória de Deus Pai. 

Amém!" 
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Fonte: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1G68hTgHHy3uOL-HU7Ql9LiMEsPISnED4 

A ROSA DE ARCO-ÍRIS E O CAVALO BRANCO 

1º de maio de 2017 
Eu vejo uma bela rosa em arco-íris. Cada pétala é uma cor diferente. Cada              
pétala tem diferentes matizes de cores e tons. Todas as pétalas são de cores              
diferentes. Não há espinhos nesta rosa. É uma rosa única. O Senhor está na              
minha frente e Ele está me dando esta rosa de muitas pétalas coloridas. Ele              
está chorando.  
Eu pergunto: "Por que você está chorando?" 
Jesus fala comigo fazendo a mesma pergunta. 
"Por que você está chorando?" 
Eu respondo "Eu não sei, meu coração aperta e as lágrimas escorrem pelo             
meu rosto". 
"Pega a rosa Jacky", Jesus diz que eu tomo esta rosa requintada das mãos              
de Jesus. 
Quando Ele passa a rosa em minhas mãos, nossos dedos se tocam. Eles são              
tão gentis e macios. 
Mas eu também notei partes ásperas junto com cicatrizes. Suas unhas são            
curtas e limpas. Existe uma intimidade e proximidade e eu não sei o que              
fazer.  
Jesus pergunta, “Você está desconfortável em Minha Presença?"  
Eu digo "sim ..... não", 
"Você sabe por que Eu te dei esta rosa?" Jesus pergunta: "Não, Senhor, por              
que você me deu esta rosa? 
"Você realmente quer conhecer Jacky?”. Eu sinto medo de sua resposta,           
porque sei que isso tem a ver com amor. Eu tenho medo do amor, eu não                
quero ser, mas eu sou. Tenho medo de ser tocado de alguma forma, com              
medo de ser ferido. Eu falo com Jesus. 
"É porque você me ama, não é?" Eu timidamente falo, segurando minha            
cabeça para baixo. 
"Sim, mas é muito mais do que amor Jacky, você entende o que quero              
dizer?" 
"Não Senhor, não tenho certeza" 
"Jacky, Eu sou o Senhor, Eu sou o Criador do Céu e da Terra". 
Quando Ele falou isso, Eu quis me esconder, me esconder na vergonha, me             
esconder do amor. Jesus parece que está me encarando. 
Então Jesus aperta minha mão junto com a rosa e fala com ternura, "Venha              
comigo Minha filha". 
Agora estou me vendo como se estivesse fora do meu corpo e estou             
andando com Jesus, mas sou uma criança pequena. Eu tenho belos cabelos            
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dourados com massas de cachos apertados. Eu estou usando um lindo           
chapéu azul claro simples. Como me vejo de longe, é como olhar para minha              
própria filha quando ela tinha três anos de idade. 
Eu estou usando um simples vestido xadrez azul claro e branco com meias             
brancas limpas no tornozelo e sapatos de couro vermelho. Eu estou andando            
com Jesus, segurando a mão dele, segurando a rosa que tem pétalas, todas             
as pétalas têm cores diferentes do arco-íris. No meu coração eu estou            
dizendo: "Para onde estamos indo?" 
Jesus conhece meus pensamentos e fala com ternura: "Apenas siga-me,          
minha filha, quero lhe mostrar uma coisa". 
Nós andamos por uma área chamada The Meadows, eu conheço este lugar            
há muito tempo atrás. A grama é muito alta. O sol está escorrendo por seus               
raios de luz, irradiando na grama. A grama está se curvando diante de Jesus              
enquanto Ele me conduz através deste campo. Há também um tapete de            
margaridas e eles começam a cantar como os pássaros. Quando Jesus           
caminha sobre as margaridas, elas voltam à vida, elas até riem. Eu me vejo              
voltando-me para olhar para essa cena incrível e estou impressionada. 
Na minha mente estou pensando, “Será que estamos chegando?” 
Ainda estou me vendo como que à distância, mas agora noto que estou um              
pouco mais velha, talvez com seis anos de idade. 
Eu não me reconheço por completo. Todas as roupas que estou vestindo é             
marrom. Meu cabelo foi cortado e é irregular. Eu estou com um pouquinho             
de peso, mas estranhamente, ainda estou segurando a rosa com as pétalas            
diferentes de cores de arco-íris. 
Quando eu olho atentamente para esta rosa, noto que há espinhos negros            
escuros saindo e eles coçam minhas mãos e o sangue está derramando uma             
gota de cada vez no chão. 
Eu vejo um rio na minha frente, um rio familiar, que conheci quando criança,              
perto deste lugar, chamado River Trent. Está escuro, mas ainda vejo Jesus            
segurando minha mão com força. 
Esta rosa de pétalas coloridas do arco-íris une-se a ambas as nossas mãos.             
Eu olho para o rosto de Jesus e agora vejo uma coroa de espinhos sobre sua                
cabeça. Eu vejo as palavras gravadas acima Dele, no ar, acima de Sua             
cabeça, eu até vejo um dedo do céu escrevendo algumas palavras, uma            
letra de cada vez. 
As palavras são: 

Sofre criancinhas, e não as impeça de vir a mim 

Vejo diante de mim um homem alto e pensativo, de grande estatura. Um             
homem bonito de terno. Eu o reconheço como sendo meu pai terreno. O             
medo me prende, mas Jesus segura minha mão ainda mais forte. Os            
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espinhos desta rosa se apertam nas palmas das minhas mãos e também em             
Jesus. 
Agora o sangue está pingando de nossas mãos. Jesus tem um olhar severo             
em seu rosto e eu fico ainda mais com medo. O olhar de Jesus está fixo em                 
meu pai terreno e Ele está realmente zangado. Jesus anda um pouquinho na             
frente de mim, mas com passos pequenos. O medo está na boca do meu              
estômago enquanto eu temo e me pergunto o que vai acontecer a seguir. 
Eu e Jesus estamos andando por essa área de jardim. É muito escuro e              
Jesus continua olhando para o meu pai terreno e ordena que ele venha e              
veja. Eu sei exatamente para onde estou indo e meu coração está na minha              
boca com terror. 
Sentindo meu medo, Jesus olha para o meu rosto e fala: “Você é minha              
Jacky e ninguém pode tirar você da Minha Mão, olha estamos unidos. Eu te              
criei. Este pai que você vê não é seu pai”. 
Jesus então fala novamente ao meu pai terreno que agora está se            
escondendo atrás de nós. Ele não parece ser tão alto agora. Eu vejo a culpa               
escrita em todo o seu rosto, pois ele sabe onde Jesus está levando ele. Jesus               
está levando-o para mostrar-lhe os resultados de sua luxúria e os resultados            
da pornografia. 
Em uma fração de segundo eu estou em um quarto familiar, o sótão. Eu vejo               
as tábuas do assoalho e meu pai agora se encolhe no canto. Eu olho e vejo                
que os olhos de Jesus são da cor do fogo. Eu estou sozinha e é como se eu                  
fosse transportada de volta no tempo quando eu estava sozinha quando era            
jovem, espancada, agredida e estuprada continuamente durante a noite. 
Jesus falou com tamanha ferocidade ao meu pai que o lugar tremeu. 
“Você vê o que eles fizeram com a sua filha?... Você vê os frutos do seu                
desejo por dinheiro?” 
Meu pai está chorando agora e está de joelhos pedindo misericórdia na            
frente de Jesus. 
“Eu não sabia .. eu não sabia”  
Jesus calmamente responde com a verdade e ressoa no meu coração. 
"Sim, você sabia, fique longe de mim, saia da minha presença, eu nunca te              
conheci, você - trabalhador de iniqüidade, você pertence ao seu pai que é             
um mentiroso desde o início". 
Eu me vi sangrando deitada como morta no chão, pois isso acontecia todas             
as sextas-feiras à noite, durante seis semanas, espancada, machucada,         
marcas de pancada e continuamente estuprada e tudo sendo filmado por           
homens e câmeras. 
Até hoje não posso suportar guarda-chuvas que foram usados com muitas           
câmeras para fotografar atos sexuais realizados em mim. 
 Meu pai fala em desespero: 
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"Ela me fez fazer isso, sua mãe me fez fazer isso!" O Senhor olha para ele                
com grande raiva, “Fica quieto!”. 
Não há ruído, apenas silêncio completo. Agora estou olhando para essa cena            
como uma memória distante. Eu sempre acreditei que havia outros, mas           
isso foi para uma outra época, quando eu era mais jovem. 
O trauma desse evento foi como minha mente se rachou em pedaços de             
pétalas da rosa do arco-íris, mas Jesus manteve todas elas juntas. Ele            
manteve todas juntas porque Ele segurou a minha mão o tempo todo            
durante todo o meu trauma e abuso. 
Até hoje, Jesus ainda está segurando minha mão. As pétalas coloridas são            
exatamente do mesmo jeito, com exceção, que elas agora parecem estar           
mais brilhantes, mais fortes e mais profundas.  
Meu pai nessa visão permaneceu no canto escuro do sótão, onde eu fui             
abusada todos esses anos. Jesus deixou ele ver o dano que foi feito em              
mim. Ele tinha testemunhado tudo e Jesus lembrou ele que ele estava lá             
enquanto tudo isso acontecia, mas ele nunca parou tudo, sua culpa e pecado             
ficaram com ele.  
Jesus me disse que havia chamado meu pai ao arrependimento muitas           
vezes, mas ele nunca se arrependeu e em vez disso culpava outros que             
fizeram parte do meu abuso também, uma menina de seis anos que não             
sabia se defender. 
A última imagem que vi foi de Jesus carregando meu corpo quebrado, alma             
e mente para fora do sótão. Ele ainda está me carregando hoje enquanto Ele              
lentamente cura tantas partes quebradas de mim. Então, saindo da          
escuridão e das sombras do passado, uma Luz atravessa toda essas cenas. 
Agora estou caminhando de volta através daquele jardim, das gramas.          
Aquele caminho que andei com Jesus. Eu olho para baixo e ainda vejo a              
rosa, a rosa brilhante com cores diferentes entre a minha mão e a mão de               
Jesus. Eu não pergunto mais a ele: "Já estamos chegando?" Eu apenas o             
sigo porque eu O amo, porque confio Nele. 
Agora, à minha frente, nesta visão como se estivesse no céu, posso ver o              
mais belo cavalo branco, e está falando com Jesus, em uma língua que não              
entendo. Eu vejo o cavalo se curvando aos pés de Jesus e então eu ouço               
uma trombeta e Jesus sem esforço nenhum monta este lindo cavalo branco.            
Ele toma as rédeas com tanta confiança como se Ele e o cavalo fossem um. 
Jesus então me pega em seus braços e me coloca bem na frente dele neste               
cavalo branco e aí percebo que sela era grande. Seus braços estão            
firmemente me segurando ao meu redor e eu nunca me senti tão segura em              
toda a minha vida.  
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Ele sussurra em meu ouvido, "Eu tenho você, Jacky. Não tenha medo,            
porque Eu fiz você e Eu estou com você até o fim". Ele então me beija no                 
topo da minha cabeça e eu me sinto tão amada, tão adorada e especial. 
"Venha, vamos dar um passeio".  
Jesus é um cavaleiro experiente, enquanto eu não sou e a princípio ele faz o               
cavalo andar, falando nesta linguagem especial no ouvido do cavalo, uma           
língua que não entendo. Então Jesus ordena que o cavalo entre em um             
galope suave e depois em um maravilhoso galope, usando palavras dessa           
língua que eu não entendo. 
É tão maravilhoso! Tão maravilhoso! Eu começo a rir com alegria, meu            
coração explodindo de vida. Jesus me segura cada vez mais forte enquanto            
o cavalo aumenta sua velocidade. Jesus joga a cabeça para trás e ri na brisa             
quente enquanto me sento perto dele neste lindo cavalo branco. É um           
momento tão glorioso e continua para todo o sempre.
Jesus me deixou segura em seus braços e em Seus braços sinto segura. Eu             
nunca quero deixá-lo ir. Eu grito: "Eu te amo, SENHOR!"
Ele responde: "Eu também te amo, minha filha. Você sabe por que eu te             
amo? Minha filha?”
“Sim Pai, porque você me criou! ”
“É isso mesmo! Eu te fiz e Eu nunca, nunca errei. ”
Naquela nota, o Pai riu ainda mais.
Tanta alegria, tanta alegria que senti, tanto amor, tal amor que eu nunca            
senti em toda a minha vida.

Deus é amor, Meu Pai é amor e Jesus me trouxe para Ele para sempre. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/vision-of-the-transformation-of-the-bride-julie-whedbee/ 

VISÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA NOIVA 

Na noite de 24 de junho, depois da comunhão durante a oração, tive uma              
visão. 
Eu estava no Trono antes de Yahushua, junto com todos os membros da             
Noiva em todo o mundo. Nós estávamos de bruços e de joelhos em             
adoração e humildade, vestidos para a batalha e espiritualmente armados.          
No Espírito, houve um chamado enviado por Yahushua, um shofar espiritual           
ou chamada de trombeta que saiu, chamando-nos coletivamente a atenção          
diante Dele. Yaohushua estava vestida de branco, dourado e vermelho,          
segurando um inspetor e com uma coroa gloriosa, Ele é o Rei dos reis! Ele               
era muito poderoso e majestoso em sua aparência. Ele era estóico e            
bastante sério. Parecia que vários minutos de 'nosso tempo' passavam          
enquanto estávamos em Sua presença imersa. 
Ele então falou conosco juntos “AMADO SUBA”. Em um movimento, a Noiva            
como um todo permaneceu diante dEle. Havia pessoas de todas as raças,            
idades, estilos de vida e cultura que conhecemos aqui na Terra. Ele falou             
novamente para nós. “Não há mais tempo. Suas jornadas como você as            
conhece estão chegando ao fim. Tudo será cumprido. Para a maioria de            
vocês, os caminhos que você andou foram extremamente difíceis. Tu és o            
Meu escolhido porque tens prevalecido através de tudo, mantendo-me firme          
nas Minhas promessas, confiando em Mim e orando por fé contínua para            
seguir em frente. Eu entendo tudo o que você passou, mas eu conheço seus              
corações. Eu escolhi você e amo você. Eu conheço cada coração, e sei que              
você me ama. Eles me odiavam muito mais do que te odeiam. Eles Me              
perseguiram mais do que você foi perseguido. Você é apresentado aqui para            
cumprir suas tarefas finais. ” 
Enquanto Ele falava, eu fui mostrado no espírito de uma só vez, os             
obstáculos de cada pessoa, distrações, obstáculos, ataques do inimigo,         
traições, etc., os testes e provas de refino para cada um; tudo o que              
aconteceu ao longo da vida de cada um. Eu vi a nuvem escura do inimigo e                
como ele trabalhou duro para manter cada um escolhido do seu propósito,            
do relacionamento que o Pai havia criado intimamente para cada um. Vi o             
desânimo, a resistência, a dúvida, o medo, a desesperança, às vezes, a            
frustração e a fraqueza à medida que cada um continuava no caminho da             
santidade, em nome de Seu nome; seguindo o caminho extremamente          
estreito mas iluminado para Yahushua, os olhos sempre focados em nosso           
Salvador. Eu vi todos aqueles que perseveraram mesmo quando maldições e           
feitiços foram feitos contra eles. Embora a escuridão ao redor e chegando a             
cada um fosse intensa, para dizer o mínimo, o caminho era protegido e             
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impenetrável para aqueles que escolhiam andar Nele. Um ponto de luz que            
parecia entre uma escuridão tão grosseira. 
Yahushua então parou novamente por algum tempo antes de falar          
novamente. 
“Todos vocês que são os esquecidos, os humildes, os párias, os sem-teto, os             
pobres, aqueles que este mundo jogou fora, aqueles que não eram ninguém            
na terra, VÊM PARA A FRENTE.” Havia um pequeno grupo que estava de             
repente na frente de Yahushua. 
“Este mundo pode não ter se importado com sua existência, com quem você             
é e pode ter se esquecido de você, mas você nunca será esquecido aqui.              
Muito bem, meus fiéis, bem vindos a casa. ”Este pequeno grupo virou-se            
para o resto de nós, porque eles são os mais humildes de todos, não              
querendo sair até que soubessem que suas tarefas estavam completas,          
porque seus corações devem servir, mas Yahushua disse-lhes para voltarem.          
Ele disse-lhes: "Não, você não vai voltar, você está voltando para casa, seu             
trabalho está feito." Como todos nós assistimos, as janelas do Céu se            
abriram e todos pudemos ver por um breve momento os céus e é glória              
quando Ele os levou para casa por toda a eternidade. 
“Agora, não há tempo. Vire-se. Todos nós nos viramos para a terra, e ela              
estava queimando e estava escuro, e era tão demoníaco, pessoas matando           
pessoas em todos os lugares, completo horror. Ele falou. “Eu sou o senhor             
da colheita. Nós temos mais trabalho a fazer. Você está comigo? ”Todos nós             
voltamos, todos imóveis e firmes, olhos fixos Nele. "Eis a minha glória !!" E              
um cobertor desceu, a Glória de Deus, como um véu azulado iridescente            
sobre todo o corpo, e fundiu o corpo da Noiva em Um Espírito, Seu Espírito.               
De repente, fomos completamente e instantaneamente transformados do        
alto de nossas cabeças aos nossos pés, brilhando com Seu brilho, e como a              
Palavra diz, "seremos como Ele". 
"Está na hora. Me ajude a salvá-los. Me ajude a trazê-los para casa. ” 
Ele me fez saber instantaneamente que tínhamos apenas uma muito, muito           
breve 'janela de tempo' como a conhecemos para completar a colheita           
depois que somos transformados, antes que Ele nos trouxesse para casa           
também. 
Por favor, vá diretamente a Yahushua com esta visão e permita que Ele o              
instrua pessoalmente. Você receberá seu conselho e Ele pessoalmente lhe          
dará tudo o que você precisa. Esta é a promessa dele. 
HALLELUJAH AO SENHOR DA COLHEITA, O REI PODEROSO, REDENTOR DO          
MUNDO !!!!! 
Julie filha do rei no sábado, 24 de junho de 2017 
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Fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2018/09/vision-dark-matter.html 

VISÃO - MATÉRIA ESCURA 

Recebido em 10 de setembro de 2018 

Habacuque 2:1-3 
Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei,             
para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for argüido. 
Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna-a bem             
legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. 
Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o              
fim, e não enganará; se tardar, espera-o, porque certamente virá, não           
tardará. 

O Senhor me deu uma visão no mês passado, mas não senti a intenção de               
liberá-la até que Ele me disse para fazê-lo hoje. Como a maioria das             
pessoas, eu já tinha ouvido o termo Matéria Escura no passado, como foi             
mencionado em shows como Star Trek, etc., mas eu nunca dei muita            
atenção a ele, não estava familiarizado com o seu significado e nunca tinha             
olhado para ele. ou feito qualquer pesquisa sobre isso. Como acontece com            
qualquer sonho, visão ou palavra, por favor ore sobre isso e leve-o ao             
Senhor para confirmação.  
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Durante a oração de hoje, o Senhor falou comigo e disse: "Meu filho, vá em               
frente e compartilhe Matéria Escura, pois o tempo está próximo. Seja           
abençoado durante este tempo das festas . Eu estou chegando em breve". 

VISÃO: 
Em 8 de agosto de 2018, durante meu tempo de oração, ouvi o Senhor falar               
comigo as palavras "Matéria Escura". No começo eu pensei, o que é isso,             
Matéria Escura? Continuei a orar, mas o Senhor então repetiu várias vezes e             
pensei: Senhor, por que você está me dizendo isso? Mais uma vez, continuei             
orando, mas depois que ele repetiu isso mais algumas vezes, senti-me parar            
de orar e ouvir o que ele queria me dizer. Sentei-me com a minha Bíblia e                
fui atraído pelas escrituras listadas acima. Então eu perguntei ao Senhor se            
este era o lugar onde Ele queria que eu lesse, e Ele respondeu: "Sim.              
Matéria Escura". 

Assim que Ele disse isso, fui imediatamente atraído para uma visão de olho             
aberto e fui levado para um local onde me vi em pé diretamente em frente à                
estátua da deusa Shiva que ficava em frente à instalação do CERN. Senti a              
presença do Senhor ao meu lado e perguntei-lhe: "O que estou fazendo            
aqui?" Ele então me perguntou: "O que você vê?" Eu disse: "Eu vejo um              
falso deus chamado Shiva". O Senhor me disse: "O que isso representa?"            
Não sendo realmente 100% certo, eu disse: "Eu acho que representa o caos             
e a destruição". Ele disse: "Meu filho, você está certo. Em pouco tempo, a              
América viverá isso". Eu entendo isso para significar que a América em            
breve estará vivendo o caos e a destruição. 

Então perguntei ao Senhor: "E quanto à Matéria Escura? Eu entendo que a             
América viverá o caos e a destruição, então por que você está dizendo             
Matéria Escura?" Ao perguntar isso, fui imediatamente levado para dentro do           
prédio do CERN, e o Senhor e eu estávamos nos fundos de uma grande sala               
que parecia algum tipo de laboratório. Diretamente à minha frente, do outro            
lado da sala, pude ver um homem de costas, e ele estava de pé e de frente                 
para algum tipo de área contida envidraçada. Ele usava um jaleco branco e             
seus braços estavam dentro de luvas que foram inseridas através do vidro            
nesta área. Parecia uma daquelas áreas de precaução que são usadas para            
evitar a exposição a alguma substância perigosa.  

Então o Senhor me aproximou do homem para que eu pudesse ter uma             
visão melhor e observar o que ele estava fazendo. Eu me encontrei de pé ao               
lado e ligeiramente atrás do homem e pude ver através da parede de vidro e               
observá-lo enquanto ele estava trabalhando. Eu vi muitos pequenos frascos          
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de cor prata em fileiras em um recipiente no balcão dentro do vidro. Eles              
pareciam ter cerca de 1 polegada de altura e 1/2 polegada de diâmetro. O              
homem estava usando extrema cautela enquanto trabalhava. Ele usou os          
dedos mecânicos para pegar com cuidado um frasco de cada vez e depois             
colocá-lo lentamente em uma pequena caixa. Ele então fechou e selou a            
tampa da caixa e, em seguida, lentamente, trouxe-a através da área           
envidraçada e cuidadosamente colocou-a em uma mesa ao lado dele. Eu           
assisti ele fazer isso algumas vezes. Então, com a próxima caixa, enquanto            
ele a puxava pelo vidro, a tampa foi acidentalmente presa e aberta. Com             
isso, o frasco voou para fora da caixa, bateu no chão e quebrou. 

Imediatamente, e eu quero dizer IMEDIATAMENTE, o quarto encheu de          
escuridão, tão escuro e tão rápido que eu não pude ver uma coisa. Eu só               
posso dizer que foi quase como a escuridão explodiu na sala e encheu a sala               
inteira em uma fração de segundo. Eu não conseguia ver nada, era            
escuridão absoluta. A próxima coisa que eu soube, nós estávamos do lado            
de fora do prédio do CERN, e eu vi a escuridão voar para fora do prédio e                 
começar a se expandir em todas as direções. Quanto mais se espalhou, mais             
rápido pareceu ir, cobrindo mais e mais. 

O Senhor então disse: "Matéria Escura cobrirá o mundo por 3 dias. As             
pessoas neste edifício serão responsáveis por liberar a Matéria Escura. Eles           
estão coletando para usar como uma arma. Uma gota de Matéria Escura            
escapou, e o mundo mergulha na escuridão. Durante este tempo, os portais            
serão abertos, e coisas inimagináveis serão soltas sobre o homem". 

O Senhor então me trouxe para cima do edifício, e eu observei essa             
escuridão se expandir rapidamente exponencialmente pela terra. Ele me         
levou muito alto para onde eu tinha uma visão de toda a terra. Eu observei               
enquanto a escuridão se espalhava tão rapidamente, saindo em todas as           
direções até cobrir o mundo inteiro.  

Quando a visão estava terminando, o Senhor me mostrou o rosto de um             
homem à distância. Enquanto eu continuava a observar, seu rosto foi trazido            
cada vez mais perto, e ficou maior e mais claro. Quando o rosto dele estava               
perto de mim, vi que esse homem tinha uma barba grisalha, cabelo grisalho             
mais comprido e tinha um jaleco. Havia um olhar de horror em seu rosto              
com os olhos bem abertos e como se estivesse gritando de terror. Ele             
parecia um cientista e me lembrou um pouco de Albert Einstein. Eu tenho a              
sensação de que esse homem foi o cientista responsável pelo incidente. A            
visão terminou. 
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O Senhor então falou estas palavras para mim: "Meu filho, eu lhe mostrei             
isto para preparar o povo, para preparar Meu Remanescentes. A Matéria           
Escura se difundirá em 3 dias, e a luz retornará à terra. NADA NUNCA SERÁ               
DO MESMO JEITO DE NOVO!!! ESTOU VOLTANDO EM BREVE - ATRAVÉS DA            
MATÉRIA ESCURA!!! ESTEJA PREPARADO, MEU REMANESCENTE!!! 

Eu amo todos vocês! 

Jesus Messias 
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Fonte: https://docs.google.com/document/d/1OcOjkgJzqH-AEUNtUd3yfGVfOhcAsF4WuVPpRcVCoj0/edit 

COLOCA SUA CASA EM ORDEM 

3 de dezembro de 2018 
Escrituras: Gênesis 3: 6-13 e Salmo 101: 4 (b) 

PALAVRA 

Quanto mais profundo você descer em Mim, diz o SENHOR, mais difícil será             
para as pessoas ao seu redor. Pois desejo a verdade nas suas partes mais              
de dentro, pois nenhum mentiroso, nenhuma pessoa má entrará no meu           
reino. Diga ao meu povo para vir perante mim com um coração nú. Como              
falei com você alguns anos atrás (sim, Ele falou), o coração tem muitos             
quartos e muitos corredores. Eu vejo todos eles. Eu conheço as sombras de             
pecados mais escuras na vida de cada pessoa. Nada está escondido de Mim. 

Agora é um tempo de exposição como nunca antes, tudo será exposto.            
Verdadeiramente haverá ranger e lamentação daqueles que conheceram a         
Minha Palavra, mas eles não Me conheceram. 

É uma coisa grave e séria pregar em Meu Nome, a responsabilidade é alta.              
Indivíduos, famílias, igrejas, cidades, vilas e nações serão responsabilizados         
pelos dons que eu tenho dado. Eu tenho falado que o SENHOR permaneci             
calado não por causa dos pecados mais graves do meu povo, mas para             
permitir que a decepção floresça, pois os Meus Caminhos não são os seus             
caminhos, e nem os Meus Pensamentos são os seus pensamentos, diz o            
SENHOR. 
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Fale Jacky, porque eu te ungi e ordenei que você falasse (o SENHOR falou).              
Não segura nada neste tempo, pois a Minha Palavra sairá como Eu desejar. 

Diga a Minha Casa: 'Onde você acha que estou sentado?'. Diga ao Meu povo              
que não conhecerei nenhuma pessoa ímpia. Não suportarei mais aqueles          
que mentem, não apenas para Mim, mas para o próximo em lisonja,            
hipocrisia, calúnia, difamação, tudo na Casa de Deus! Isso é detestável à            
minha vista! Não! Não conhecerei nenhuma pessoa má. 

Põe a capa da humildade, no temor do SENHOR. (falando comigo, o SENHOR             
disse) 'Você viu como eu coloquei em torno de seus ombros Jacky, a capa              
roxa que você usava quando criança, indo para a escola. Diga ao meu povo              
que esta capa que estou colocando sobre meus filhos é uma de humildade,             
mas também de ofensa para aqueles que os rodeiam. 

O fruto do Espírito Santo na longanimidade começa agora. O fruto da            
perseverança e da paciência está aqui. Os tempos são sóbrios. Diga ao meu             
povo que venha a mim frequentemente, diariamente, nas primeiras horas da           
manhã, para que eles possam ouvir o que Eu tenho a dizer. 

Diga ao meu povo, diz o SENHOR, eles estão muito ocupados, muito            
ocupados, muito ocupados. Diga ao Meu povo para dar, para percorrer           
aquela milha extra sem receber sua recompensa nesta vida, pois é como            
lisonja diante dos rostos dos homens, pois todos vocês são o Rei Saul! Diga              
ao meu povo que não conhecerei nenhum homem mau. 

Chegou a hora em que tudo esta exposto diante de mim. Tenho ouvidos que              
ouvem e olhos que vêem, sinto o cheiro do ódio, adultério, assassinato,            
mentira. Os pecados dos homens maus são como um fedor para Minhas            
narinas, especialmente para aqueles que afirmam andar na Luz, mas odeiam           
seus irmãos. 

Não ordenei, desde os tempos antigos, que nem pusesse uma pedra de            
tropeço na frente do cego. Toda palavra do SENHOR é pura. 

Minha palavra está aqui, Meu povo, pois Eu sou a espada de dois gumes. Eu               
sou a Rocha da Ofensa. Eu sou o Fogo Refinador. Meus servos que entregam              
a Minha Palavra ainda estão atravessando o Meu Fogo Refinador todos os            
dias, porque chegou a hora de separar a Verdade das mentiras, as trevas da              
Luz e o erro do engano. 
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Óh Casa de Deus, isso vai doer porque Meu povo não tem permanecido na              
Videira Verdadeira. Meu povo não tem continuado em Meu amor e Meu povo             
não deu bons frutos. 

Hoje Eu declaro, sim, neste mesmo dia, e nesta hora que vou separar             
muitos ramos da Minha Verdadeira Videira. O fruto está podre, está corrupto            
e, verdadeiramente, digo que o espírito de João Batista e o espírito de Elias              
tem chegado. Assim como João saiu do deserto para pregar a Minha Palavra             
de fogo, assim, agora, os Meus Verdadeiros profetas estão falando chamas           
Santa de fogo vindo do próprio céu. 

Meus filhos, aqueles que são chamados pelo Meu Nome, não é a hora de              
fazer coisas que não valem nada ou de jogos. Muitos tem fingindo ser um              
cristão e muitos tem agido falsamente de serem da Minha igreja. Eu te digo              
a verdade, Eu já saí desses lugares há muito tempo. Eu não estou na sua               
música, que é do mundo. Como pode ser? Por que Minha Casa é uma Casa               
de Oração. 

Prepara, povo meu, óh Casa de Deus, e examina-te diante de mim, porque             
Eu sou um Deus santo. Te digo a verdade: não conhecerei nenhuma pessoa             
má, como está escrito (Salmo 101:4). Venha diante de Mim, ajoelhe-se           
diante de Mim, procure Minha Face, porque a hora está chegando ao fim, até              
as virgens sábias escapam dos fogos do próprio inferno. 

Meu Assento de misericórdia ainda está aqui porque a corrupção é grande na             
Casa de Deus. Eu estou aqui agora, pois a Casa de Deus é a minha eira e os                  
chicotes são para limpar o Meu Templo. 

Óh povo profano! Eu te digo a verdade, Deus não pode ser zombado. O              
tempo está mais próximo do que você pensa do Meu Retorno. O precipício             
do cumprimento da Minha Palavra está na balança. 

Para aqueles que genuinamente buscam o Minha Face, continuem no Meu           
amor, continuem a andar retamente diante de Mim e se mantenham firmes            
até que eu chegue, pois é muito em breve. 

Meus filhos, minhas virgens sábias, ouço seus gritos, suas petições.          
Segure-se em Mim, pois há maus momentos pela frente, mas eu te cobrirei,             
esconderei você no segredo do Meu Tabernáculo. Digo-vos outra vez:          
Permaneçam em Mim, pois sem Mim você Não poderá fazer nada. 
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Busque Minha Face, pois aqueles que verdadeiramente Me buscam de todo o            
coração, eles Me encontrarão. Busque primeiro Meu Reino e Minha Justiça e            
todas as outras coisas serão adicionadas para você. 

É agora que o Grande Engano está sobre você, porque isso será como a              
Santa Separação. Minha Palavra é Verdadeira, Eu sou Verdadeiro, porque Eu           
sou o Caminho, a Verdade e a Vida, e ninguém pode ir ao Meu Pai senão por                 
Mim. 

Entre pelo portão estreito, porque verdadeiramente te digo, poucos são os           
que o encontram. 

EU SOU que EU SOU 
o SENHOR, o SENHOR, este é o Meu Nome
Além de Mim, não há outro Salvador.

VISÃO - 3 COMETÁRIOS PARA O PERÍODO DE NATAL DA TERRA 2019            
- 12:39 pm 3.12.18

Assim que escrevi esta Palavra do SENHOR, recebi esta visão. 

Vi três pedras e elas estavam próximas uma da outra em uma linha reta.              
Essas três rochas foram embutidas em uma parede, embora não          
completamente. Então, por trás dessas três pedras, vi o calor brilhando ao            
redor de cada uma delas como uma linha fina. Essas pedras não eram             
ásperas, pareciam pedras e a cor dessas pedras era exatamente da mesma            
cor da parede em que estavam inseridas. Essas pedras eram perfeitamente           
lisas na textura. 

Senti o Senhor dizer que essas três pedras estavam camufladas contra           
esta parede, mas, sob inspeção cuidadosa, você pode ver a parede e as             
rochas. Essas rochas eram um círculo perfeito e eu sabia que elas estavam             
prontas para serem jogadas fora. A palavra que ouvi foi catapulta, logo            
depois dessa outra palavra cometa. 

O Senhor então falou e disse: 'Vai haver um sinal dos céus para abalar a               
terra'. Eu sabia então que essas três rochas / pedras deveriam ser jogadas             
dos céus, uma após a outra separadas por pouquíssimo segundo de tempo. 
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Então, nessa visão, estou olhando de longe, ainda estou no céu, observando            
tudo o que está acontecendo. E então o que vejo foram essas três pedras /               
rochas são liberadas, mas em três caminhos diferentes. Enquanto eu estou           
assistindo toda essa preparação e saída, há um grande senso de grande            
precisão e exatidão na medida, e que essas três rochas iria separar uma das              
outras. Existe uma unidade, mesmo que elas sigam em direções diferentes. 

Então, também nesta visão, estou olhando de outro ponto de vista e a uma              
outra distância mais distante do último. Eu ainda estou de pé no céu. Agora              
posso ver a circunferência externa de cada uma dessas três rochas. Eu            
posso ver que elas têm caudas atrás de cada uma delas, longas caudas de              
fogo, fluindo atrás de cada uma dessas pedras. As rochas agora parecem            
foguetes e eu posso vê-las por trás e elas estão indo a uma velocidade              
incrível e seguindo em direção à terra. 

É então que vejo o globo, a terra, e um dos cometas vai para o norte, um                 
para o leste e o outro para o oeste. 

A área do norte é onde o primeiro cometa atinge, em torno da Rússia e do                
Alasca. O segundo cometa atinge o oeste, a Europa Central e o terceiro             
cometa atinge a região da Austrália e Nova Zelândia. 

Vejo cada um deles descer sobre a terra em uma velocidade espantosa e o              
efeito de suas colisões implode mais profundamente no centro da terra e            
afeta todas as áreas ao seu redor. O sul do globo e parte do oeste sentirão                
falta dos ataques mais ferozes desses cometas, mas eles serão          
profundamente afetados. 

O Senhor falou então e disse: 'Isso acontecerá no período de Natal no ano              
de 2019, daqui a um ano. (Recebi em 3 de dezembro de 2018). Desta vez,               
até o próximo ano, é um ano de Graça e um aviso e um ano para acertar e                  
colocar as nossas casas em ordem com Deus. 

O SENHOR disse: `Elas estão sendo libertados AGORA (3 de dezembro de            
2018) do céu, mas não serão capturados pelo radar até três meses antes do              
Natal do próximo ano (2019). (Setembro é o momento em que elas se             
tornarão aparentes em 2019). O SENHOR diz que vai confirmar esses           
eventos e sinais tanto espiritualmente quanto naturalmente, e isso é para           
alertar todas as nações.  
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Fonte: 
https://444prophecynews.com/my-manifest-revealed-sons-and-daughters-are-my-secret-weapons-holy-spirit-wind
/ 

Meu Manifesto (Revelado) Filhos e Filhas são Minhas Armas Secretas 

Recebido 12-8 e 12-9-18 
Meus filhos, este é o Seu Pai. 
Tudo gira em torno do meu trono porque eu sou! EU SOU o centro de tudo o                 
que você vê e, mais importante, tudo o que você não vê. Há muito mais do                
que você sabe nos reinos invisíveis, sua mente simplesmente não consegue           
perceber tudo isso. Você não pode saber certas coisas agora, mas EU SOU             
revelando mais àqueles que estão me buscando diligentemente nestes         
últimos dias desta era. EU SOU acima de todas as coisas, EU SOU antes de               
todas as coisas, EU SOU com todos vocês agora e ao mesmo tempo EU SOU               
com você nas eras por vir, onde não há tempo. Você está sentado comigo              
em lugares celestiais agora mesmo! Você simplesmente não pode         
percebê-lo. 
Eu vi o fim da era em que você está agora e eu lhe digo que NUNCA haverá                  
outro como este, porque o mal e o pecado serão completamente           
erradicados. O tempo em que você está é tão crítico e final, porque depois              
da era da graça em que você está agora vem O Dia do Senhor e o reinado                 
de 1000 anos de Yahushua (Jesus) em Seu trono em Jerusalém. O período             
de transição entre essas duas idades é chamado de “Problema de Jacó” ou             
“A Grande Tribulação”. Todos os que não se livraram de todo o mal e do               
pecado, e se santificaram como eu sou santo, passarão por este tempo.            
Minha noiva remanescente colherá a colheita e escapará da minha ira e            
experimentará a ira do inimigo, mas somente tanto quanto eu julgar           
necessário. 
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Meus filhos, EU SOU ilimitado e, no que lhe diz respeito, também é Minha              
criação, porque você nunca alcançará o fim da criação. Mesmo se você se             
aproximasse do fim da criação, eu criaria mais para que você nunca            
chegasse ao fim. Eu nunca parei de criar. Eu nunca vou parar porque não              
tenho limites. Eu destruo todas as caixas que procuram me restringir. Eu            
nunca e nunca serei confinado pelo que os homens pensam de mim. Você             
nem saberia de Mim se eu não escolhesse me revelar a você. Mas eu te               
amo! Eu Me revelei através da Minha criação, as escrituras, Meu Filho e             
muito mais. Tudo o que faço por você está dentro do meu amor. É Minha               
energia amorosa eletricamente carregada, de plasma líquido, que mantém a          
Terra e todos os planetas, estrelas, galáxias e toda a criação em seus             
lugares designados. É a própria essência de quem eu sou! Este é também o              
óleo da lâmpada das Minhas virgens e dos rios de águas vivas que fluem dos               
seres interiores daqueles que renasceram do Meu Espírito. Isso também é           
chamado Minha glória, Minha presença e o Espírito Santo que flui do Meu             
trono para toda a criação. Eu encho meus filhos com essa substância, meu             
Ruach hakodesh (Espírito Santo), sou eu! Meu amor sustenta todos, até           
meus inimigos, pois não há possibilidade de vida sem Mim. Logo Meus            
inimigos saberão o que é ser completamente vazio de Mim, assim como eles             
desejam em seus corações e irão se arrepender naquele dia por toda a             
eternidade, pois eles morrerão por toda a eternidade. 
Sim, até mesmo o próprio Satanás precisa de Mim para existir, mas ele está              
sendo cortado. Quando ele vem antes de Mim para acusar Meus filhos, ele             
absorve uma pequena porção da Minha força vital, que é Minha energia,            
Minha glória, Meu Espírito. Agora é a hora para isso terminar. Eu sei que a               
maioria de vocês não entende porque eu permito que ele exista. Eu lhe digo              
isto, se eu o tivesse julgado no princípio, quando ele pecou pela primeira             
vez, todos vocês também teriam se perdido. Eu não suportava o           
pensamento de todos aqueles feitos em Minha própria imagem perecendo,          
então fiz um plano para a redenção de toda a humanidade antes mesmo de              
fazer a Terra. Eu fiz isso pelo amor do meu próprio nome. Não fiquei              
surpreso quando Eva foi enganada ou quando Adão pecou. Eles tinham que            
ter a escolha de me obedecer ou não e eu sabia qual seria o resultado. Eu                
uso Satanás para tentar todos aqueles feitos em Minha imagem. Meu Filho            
disse quando Ele andou na terra como o Filho do Homem “No mundo tu              
terás tribulação; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo ”. Adão falhou             
em seu julgamento, mas o segundo Adão não o fez. Yahushua (Jesus)            
tornou-se o sacrifício por todo pecado para todos os filhos e filhas de Adão.              
Eles apenas devem aceitar o Seu sacrifício e ser cheios do Meu Espírito. É              
por isso que seu nome deve ser adorado, eu sou ele e ele sou eu, nós somos                 
um. Em nome de Yaohushua (Jesus), todo joelho deve se dobrar, dos que             
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estão no céu, e dos que estão na terra, e dos que estão embaixo da terra, e                 
que toda língua deve confessar que Yaohushua ha Mashiach é Adonai (Jesus            
Cristo é o Senhor). para a minha glória, eu sou Deus Pai, Abba. 
O sacrifício de Meu Filho não cobriu os da semente de Satanás ou os da               
semente dos anjos que deixaram seu domínio próprio e vieram às filhas de             
Adão para dar à luz filhos que são os Nefilins (gigantes). Isso também vale              
para aqueles que apagam Minha imagem de si mesmos, tomando a “Marca            
da Besta”, não haverá mais nenhum sacrifício pelo pecado por eles. Isso vai             
mudar o sangue deles. Esta é a mudança no DNA deles que os fará              
eternamente dele e eternamente separados de mim. Eles não serão mais           
filhos e filhas de Adão. 
Eles receberão a forte ilusão e acreditarão nas mentiras dos que caíram. Eles             
são os principados, poderes, espíritos mestres que são os governantes          
mundiais desta escuridão presente e forças espirituais de maldade no reino           
celestial e sobrenatural estão sendo forçados sobre a terra porque suas           
freqüências vibracionais estão sendo reduzidas porque elas estão sendo         
cortadas do Minha energia porque é a hora marcada. Eles não podem            
permanecer em sua morada atual, “o ar”, que é o reino celeste invisível que              
está ao seu redor. À medida que a frequência deles diminui, os dias de              
grande escuridão virão sobre toda a Terra, exceto minha noiva          
remanescente. 
Durante este período de escuridão, Meus escolhidos terão sua freqüência          
elevada por Mim, retornando seu DNA ao estado perfeito que era antes da             
queda de Adão e Eva. TODA a criação tem esperado por milhares de anos!              
Você fará mais do que jamais sonhou ser possível. Alguns tiveram sonhos e             
visões, mas nem tudo foi revelado. Meus filhos e filhas manifestas           
(reveladas) são minhas armas secretas! O inimigo não sabe tudo o que você             
vai realizar e ele não vai tocar em você. Eu vejo você como você será Agora!                
Você é uma visão tão linda de se ver! Eu nunca vi meu filho com tanta                
alegria em seu rosto como ele olha para sua noiva tão esperada! Ela é a               
igreja gloriosa, não tendo mancha ou ruga ou qualquer outra coisa e ela é              
santa e sem defeito! 
Só mais um pouco, até terminar o bom trabalho que comecei em você. Eu              
realizarei tudo o que eu disse na Minha Palavra. Um homem! 
Meus filhos, eu te amo infinitamente! 
Abba 

------------------------------------------------------------------- 
Todos os versículos do Novo Rei Tiago (NJKV), salvo indicação em contrário 
2 Coríntios 4:18 
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18 enquanto não olhamos para as coisas visíveis, mas para as coisas que             
não são vistas. Porque as coisas que são vistas são temporárias, mas as que              
não são vistas são eternas. 
Daniel 2:27 Daniel respondeu na presença do rei e disse: “O segredo que o              
rei exige, os sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhadores não podem             
declarar ao rei. 28 Mas há um Deus no céu que revela segredos, e deu a                
conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu            
sonho e as visões da tua cabeça na tua cama foram estes: 29 Quanto a ti, ó                 
rei, pensamentos vieram à tua mente enquanto estás na tua cama, acerca            
do que aconteceria depois disto; e aquele que revela segredos lhe deu a             
conhecer o que será. 
Mateus 9:37 Então disse aos seus discípulos: A colheita é abundante, mas os             
trabalhadores são poucos. 
Mateus 9:38 Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para            
a sua seara. 
Matthew 13:30 Deixai que cresçam juntos até à colheita e, no tempo da             
sega, direi aos ceifadores: Primeiro ajuntem os joio e atá-los em fardos para             
queimá-los, mas ajunta o trigo no meu celeiro. '” 
Mateus 13:39 O inimigo que os semeou é o diabo, a colheita é o fim dos                
tempos e os ceifadores são os anjos. 
Efésios 2: 4 Mas Deus, que é rico em misericórdia, por amor do grande amor               
com que nos amou, 5 quando estávamos mortos em delitos, nos vivificou            
juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), 6 e nos levantaram juntos, e             
nos fizeram assentar juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, 7 para            
que, nos séculos vindouros, Ele pudesse mostrar as riquezas excedentes da           
Sua graça, em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 
Jeremias 30: 5 Pois assim diz o Senhor: 
Ouvimos uma voz de tremor, 
de temor e não de paz. 
6 Pergunte agora, e veja, 
se um homem está sempre em trabalho com criança? 
Então, por que eu vejo cada homem com as mãos em seus lombos 
Como uma mulher em trabalho de parto 
E todos os rostos ficaram pálidos? 
7 Ai de mim! Pois esse dia é ótimo, de 
modo que ninguém é como ele; 
E esta é a hora do problema de Jacó, 
mas ele será salvo dela. 
Matthew 24:21 
21 porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve           
desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 
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1 Thessalonians 5: 9 
9 Porque Deus não nos designou para a ira, mas para obter a salvação por               
nosso Senhor Jesus Cristo. 
Isaías 40:25 “A quem me compararás, 
a quem sereis iguais?” Diz o Santo. . 
26 Levanta os teus olhos para o alto, 
e vê quem criou estas coisas, 
que traz o seu exército em número; 
Ele os chama por nome, 
pela grandeza de seu poder 
e pela força de seu poder; 
Nenhum está faltando. 
27 Por que dizes, ó Jacó, 
e fala, ó Israel: 
“O meu caminho está escondido do Senhor,omitida 
e a minha justa afirmação épelo meu Deus”? 
28 Você não sabe? 
Você não ouviu? 
O eterno Deus, o Senhor, 
o Criador dos confins da terra,
nem desmaia nem se cansa.
Sua compreensão é insondável.
Apocalipse 20:10 O diabo, que os enganou, foi lançado no lago de fogo e             
enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e             
noite para todo o sempre.11 Então vi um grande trono branco e O que             
estava assentado sobre ele, de cuja face fugiram a terra e o céu. E não foi               
encontrado lugar para eles. 12 E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé             
diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o               
Livro da Vida. E os mortos foram julgados de acordo com suas obras, pelas             
coisas que estavam escritas nos livros. 13 O mar entregou os mortos que            
nele havia; e a morte e o hades entregaram os mortos que neles havia. E              
foram julgados, cada um segundo as suas obras. 14 Então a morte e o             
inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 15 E todo              
aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de              
fogo.
Hebreus 11: 3 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC)
3 Pela fé entendemos que os mundos [durante as eras sucessivas] foram           
enquadrados (moldados, colocados em ordem e equipados para o propósito         
pretendido) pela palavra de Deus, de modo que o que vemos não foi feito de              
coisas que são visíveis.
Salmo 75: 3 Versão do Novo Século (NCV)
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3 A terra, com todo o seu povo, pode tremer, 
mas eu sou quem a mantém firme. Selah 
Hebrews 1: 1 Deus, que em vários tempos e de várias maneiras falou aos              
pais pelos profetas, 2 nos últimos dias nos falou por meio de Seu nome, a               
quem designou herdeiro de todas as coisas, através de quem também Ele            
fez os mundos; 3 que, sendo o esplendor da sua glória e a imagem expressa               
da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,             
quando, por si mesmo, purificou os nossos pecados, sentou-se à destra da            
majestade nas alturas, 4 tendo Torna-se muito melhor do que os anjos,            
como Ele, por herança, obteve um nome mais excelente do que eles. 
Mateus 25: 1 “Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que,              
tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2 Agora cinco            
deles eram sábios e cinco eram insensatos. 3 Aqueles que eram insensatos,            
tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo, 4 mas os sábios             
tomaram azeite nos seus vasos com as suas lâmpadas. 5 Mas enquanto o             
noivo estava atrasado, todos dormiram e dormiram. 
6 E à meia-noite ouviu-se um clamor: 'Eis que vem o noivo [a]; sai para               
conhecê-lo! 7 Então todas aquelas virgens se levantaram e apararam suas           
lâmpadas. 8 E as loucas disseram aos sábios: Dai-nos do teu azeite, porque             
as nossas lâmpadas estão apagadas. 9 Mas os sábios responderam, dizendo:           
Não, para que não haja muito para nós e para vós; mas vá para aqueles que                
vendem e comprem para si mesmos. 10 E, enquanto iam comprar, chegou o             
noivo, e os que estavam prontos entraram com ele para o casamento; e a              
porta estava fechada. 
11 Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,          
abre-nos! 12 Ele, porém, respondeu, e disse: Em verdade, em verdade te            
digo que não te conheço. 
13 “Vigia, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do                
homem está chegando. 
João 7:38 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 
38 Quem crê em Mim [que se apega, confia e confia em Mim] como a               
Escritura disse, De seu íntimo fluirá continuamente e rios de vida agua. 
Jó 1: 6 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) Agora havia um dia em             
que os filhos (os anjos) de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e              
Satanás (o adversário e acusador) também veio entre eles. 
7 E o Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Então Satanás respondeu              
ao Senhor, indo de um lado para outro na terra e subindo e descendo sobre               
ele. 
8 E o Senhor disse a Satanás: Consideraste o meu servo Jó, que não há               
ninguém igual a ele na terra, homem íntegro e reto, que teme            
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[reverentemente] o medo de Deus e se abstém e evita o mal [porque é              
errado] ? 
9 Então Satanás respondeu ao Senhor: Jó [reverentemente] teme a Deus           
por nada? 
10 Tu não puseste uma cobertura sobre ele e sua casa e sobre tudo o que                
ele tem de todos os lados? Você conferiu prosperidade e felicidade a ele no              
trabalho de suas mãos, e suas posses aumentaram na terra. 
11 Mas estende a mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará                 
na tua face. 
12 E o Senhor disse a Satanás (o adversário e o acusador): Eis que tudo o                
que ele tem está em seu poder, somente sobre o próprio homem não ponha              
sua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. 
Jeremias 1: 5) 
5 “Antes que eu te formasse no ventre te conheci; 
Antes de você nascer eu te santifiquei; 
Ordenei-te um profeta para as nações. 
Apocalipse 12:12 Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós, que habitais neles! Ai            
dos habitantes da terra e do mar! Porque o diabo desceu a ti, tendo grande               
ira, porque sabe que ele tem pouco tempo. 
Apocalipse 13: 7 Foi concedido a ele para fazer guerra aos santos e             
superá-los. E autoridade foi dada a ele sobre cada tribo, língua e nação. 8              
Todos os que habitam na terra o adorarão, cujos nomes não foram escritos             
no Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 
Psalm 25:11 
11 Por amor do teu nome, ó Senhor, 
perdoa a minha iniqüidade, porque é grande. 
Hebrews 10:12 
12 Mas este homem, depois de haver oferecido um só sacrifício pelos            
pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus, 
1 Coríntios 15:42 assim também é a ressurreição dos mortos. O corpo é             
semeado em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. 43 É semeado em           
desonra, é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, é elevado em            
poder. 44 Semeia-se um corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual.           
Existe um corpo natural e existe um corpo espiritual. 45 E assim está             
escrito: “O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivo”. O último Adão            
tornou-se um espírito que dá vida. 
João 17: 9 Eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me                
deste, porque são teus. 10 E todos os meus são teus, e os teus são meus, e                 
eu sou glorificado neles. 11 Agora não estou mais no mundo, mas estes             
estão no mundo, e eu venho a ti. Pai santo, guarda em teu nome aqueles               
que me deste, para que sejam um, assim como somos 
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Filipenses 2: 9-11 
9 Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está               
acima de todo nome, 10 O nome de Jesus deve dobrar todo o joelho, dos               
que estão no céu, e dos que estão na terra e dos que estão embaixo da                
terra, 11 e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória               
de Deus Pai. 
1 João 3:11 Pois esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos               
amemos uns aos outros, 12 não como Caim, que era do maligno, e que              
matou seu irmão. E por que ele o matou? Porque as suas obras eram más e                
as do seu irmão justas. 
Judas 11 Ai deles! Pois eles seguiram o caminho de Caim, correram            
avidamente no erro de Balaão em busca de lucro e pereceram na rebelião de              
Coré. 
Judas 6 E os anjos que não guardaram seu domínio próprio, mas deixaram             
sua própria morada, reservaram em cadeias eternas, sob trevas, para o           
julgamento do grande dia. 
Gênesis 6: 4 Bíblia Expandida (EXB) Os · Nephilim [L caídos; C o significado              
do nome não é claro] estavam na terra naqueles dias e também depois. Foi              
quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres             
humanos. C Hebraico: Adão; 1: 27-28]. Estas mulheres deram à luz crianças            
que ficaram famosas e eram os poderosos guerreiros de outrora. [C Os            
Nephilim de Num. 13: 31–33, embora não relacionados genealogicamente,         
eram gigantes, sugerindo que esses Nefilins antes da enchente também          
fossem.] 
Leviticus 17:11 
11 Pois a vida da carne está no sangue, e eu a entreguei sobre o altar fazer                 
expiação por suas almas; porque é o sangue que faz expiação pela alma. 
Gênesis 9: 6 
6 “Quem derramar o sangue do homem, 
pelo homem o seu sangue será derramado; 
Pois na imagem de Deus 
Ele fez o homem. 
Apocalipse 13:16 Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e            
pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa,             
17 e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca              
ou o nome da besta ou o número do seu nome. 
Apocalipse 14: 9-12 Então um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz:             
“Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa                
ou na mão, 10 também ele beberá do vinho. da ira de Deus, que é               
derramada toda a força no cálice de Sua indignação. Ele será atormentado            
com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro.              
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11 E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm               
repouso algum dia ou noite, que adorem a besta e a sua imagem, e seja               
qual for o que receber a marca do seu nome. ” 
2 Thessalonians 2: 10-12 
10 e com todo o engano injusto entre os que perecem, porque não             
receberam o amor da verdade, para que eles sejam salvos. 11 E por essa              
razão Deus lhes enviará uma forte ilusão, para que creiam na mentira, 12             
para que todos sejam condenados, que não creram na verdade, mas tiveram            
prazer na injustiça. 
Efésios 6:12 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 
12 Pois não estamos lutando com carne e sangue [lutando apenas com            
adversários físicos], mas contra os despotismos, contra os poderes, contra          
[os espíritos mestres que são] os governantes do mundo. desta presente           
escuridão, contra as forças espirituais da iniqüidade na esfera celestial          
(sobrenatural). 
Efésios 2: 2 Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 
2 Em que uma vez você andou [habitualmente]. Você estava seguindo o            
curso e a moda deste mundo [estavam sob a influência da tendência desta             
era atual], seguindo o príncipe do poder do ar. [Você foi obediente e sob o               
controle do] espírito [demoníaco] que ainda trabalha constantemente nos         
filhos da desobediência [os descuidados, os rebeldes e os incrédulos, que           
vão contra os propósitos de Deus]. 
Isaías 60: 1-3 A Bíblia Amplificada, Edição Clássica (AMPC) 
Levanta-te [da depressão e da prostração em que as circunstâncias te           
mantiveram — suba para uma nova vida]! Brilhe (seja radiante com a glória             
do Senhor), pois a sua luz chegou e a glória do Senhor se elevou sobre               
você! 
2 Pois eis que trevas cobrirão a terra e densas trevas [todos] os povos, mas               
o Senhor se erguerá sobre vós [ó Jerusalém] e sua glória será vista em              
você. 
3 E as nações virão à tua luz, e os reis ao esplendor da tua subida. 
Romanos 8:19 King James Version (KJV) 
19 Pois a mais ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos            
filhos de Deus. 
Ephesians 5:27 
27 para que ele a apresentasse para si uma igreja gloriosa, sem mácula ou              
ruga, ou coisa semelhante, mas para ser santa e sem defeito. 
Matthew 5:18 
18 Pois certamente vos digo que, até que o céu ea terra passem, nem um               
jota ou um til passará da lei, até que tudo seja cumprido. 
Romanos 9:28 Pois ele acabará a obra e quebrantará em justiça, 
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porque o Senhor fará breve trabalho sobre a terra. 
Jeremiah 31: 3 
3 Apareceu o Senhor de outrora, dizendo: 
Sim, amei-te com amor eterno; 
Portanto, com amor bondoso, eu te atraí. 
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Fonte: https://docs.google.com/document/d/1Ghk-oqHBU5GqTXGC513GatxJTuNlF6mYxT8OarFh400 

JULGAMENTO JÁ COMEÇA - Originalmente recebido em 7 de janeiro de 2019 
PALAVRA E VISÃO - Data de hoje: 11 de outubro de 2019 
Escrituras: 

● Gênesis 19
● Joel 2:14-151: 14-15
● Joel: 1, 11

JULGAMENTO AGORA COMEÇA 

Vejo um menino pequeno, correndo livremente, ele tem cerca de cinco           
anos de idade. Ao lado dele está um leão macho, metódico. O menino está              
muito feliz, mas vejo que ele está correndo por toda parte, o Leão continua              
parado, mas caminha lentamente, mantendo um olho nele. 

Depois que a criança correu por um tempo, ela se aproximou do Leão             
e ficou ao lado dele. A criança já havia parado de andar e andava com o                
leão. Este leão representa Jesus como o leão de Judá. A criança se aproxima              
de Jesus, significando um sentimento mais profundo de proteção e amizade. 

Então eu vejo nesta visão um pequeno lago, a escuridão está           
descendo, não há lua, é escuro como breu. Neste lago há um pequeno barco              
minúsculo com dois remos e está amarrado. A criança corre à frente            
novamente até a beira do lago. A criança se vira para o leão, que é Jesus,                
que está bem mais distante. A criança não fala, mas se comunica:  

'Vamos pegar o barco?'. 
Jesus balança a cabeça: 'Não filho, hoje não vamos entrar no barco'. 
A criança responde: 'Por que é mais rápido chegar ao outro lado?' Mas             

Jesus responde e balança a cabeça com mais determinação: 
'Não filho, hoje é mais perigoso do que era há um ano, não é mais               

seguro'. 
Vejo um leve olhar impetuoso no rosto da criança, mas depois           

caminha para ao lado do leão. Percebo agora que a criança está muito             
cansada e o Leão fala baixinho com ele: 

'Você quer andar nas minhas costas?' 
A criança responde: 'Ah, sim, por favor! Estou tão cansado, com tanta            

fome e com sede'. 
O leão se deita no chão e a criança fica de costas sobre ele como se                

fosse um pequeno pônei. A criança então se encolhe e se move em direção à               
cabeça do Leão, onde está todo o pêlo, sua crina e aperta com firmeza a               
gola e depois se deita. 
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Vejo agora nesta visão que em ambos os lados do Leão existem dois             
anjos muito altos, eu estimo em torno de 4 metros de altura. Ambos estão              
carregando uma grande espada embainhada no quadril direito e o material           
do lado de fora dessa espada é ouro puro. Eles também têm um grande              
cinto branco em volta da cintura, ambos estão vestidos da mesma maneira.            
Percebo que nos pés desses anjos eles estão usando sandálias romanas e            
caminhando muito lentamente ao lado de Jesus. Eles acompanham-no com          
grande precisão. Então, para minha surpresa, percebo que, onde os anjos           
andam, deixam para trás pegadas de fogo, parece que seus pés estão            
pegando fogo. 

Foi nesse ponto da visão que Jesus revela que o leão representa o leão              
de Judá e que ele está saindo agora a céu aberto. 

Percebo que a criança ainda está dormindo, exausta por sua jornada e            
agora está coberta da cabeça aos pés com um cobertor carmesim profundo.            
(Isso representa a cobertura do sangue de Jesus). 

Ainda é noite e o silêncio permeia a atmosfera, o céu está claro com              
apenas algumas estrelas brilhando. O leão de Judá continua caminhando          
lentamente junto com esses dois anjos muito altos de cada lado dele e, a              
certa distância, parece que existem dois faróis de luz muito brilhante. Parece            
que Jesus e os dois anjos não têm pressa. 

Então Jesus se volta para um dos dois anjos, o Arcanjo Miguel e diz: 
'Estamos prontos Miguel ?' e Miguel responde: 'Sim, estamos prontos,          

SENHOR'. 
Enquanto eu continuava a contemplar essa visão, noto que os dois           

anjos e Jesus como o Leão de Judá estão olhando para frente o tempo todo.               
Isso me lembra a escritura de que não devemos olhar nem para a direita              
nem para a esquerda. 

Então, no lado esquerdo, vejo uma duna de areia muito árdua e alta,             
com pequenos pedaços de grama intercalados sobre a areia. Essas dunas de            
areia se elevam como falésias muito altas, a centenas de metros de altura,             
causada por muitas tempestades que passaram e a área é classificada como            
muito perigosa. Nós andamos por muitas pedras grandes, rochas e pedras           
pequenas causadas por tempestades - um terreno difícil de andar. 

Então o cenário muda e as dunas e falésias tornam-se o que só pode              
ser descrito como rochas antigas e essas rochas antigas foram e subiram            
direto para o céu tão alto. Continuamos a descer em um vale profundo e              
agora o terreno era alto de rochas dos dois lados. Jesus fala novamente pela              
segunda vez a Miquel: 

'Você está pronto, Miquel?'. Ele responde: "Sim, Senhor, eu estou           
pronto".  
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Então Jesus se volta para o outro anjo cujo nome é Daniel (que             
significa Julgamento de Deus) e diz: 

'Você está pronto, Daniel?' e Daniel responde: 'Sim, Senhor, estou          
pronto'. 

Então Jesus agora se volta para olhar para os dois anjos juntos, 
'Estamos prontos, meus anjos fortes?' 
'Sim, Senhor, estamos prontos'. 
Jesus, o Leão de Judá, fala novamente: 
'A batalha é feroz, Meu amado e Meus filhos não estão todos prontos.             

Eles estão cansados, desgastados, agredidos por todos os lados e atacados           
espiritualmente, mentalmente e emocionalmente por todos os lados.’ 

Jesus faz outra pergunta, seu rosto está muito sério, mas há também            
um olhar de grande determinação. 

- ‘Você enviou reforços como eu ordenei?’
Daniel falou primeiro: 'Sim, Senhor, ordenamos ainda mais dos seus         

poderosos anjos para trazer seus filhos para casa. Eles estão tão cansados,            
Senhor'. 

'Sim, meus amados servos, mas agora vou derramar em maior medida           
mais do meu Espírito Santo e meus filhos se levantarão em meu nome e em               
meu poder'. 

Eles responderam 'Sim, SENHOR'. 
O Senhor me revelou neste momento que a criança pequena se           

chamava Davi e representava a igreja, a semente dos filhos de Deus. A             
criança ainda estava nas costas do leão de Judá, mas choramingando em            
seu sono incomodada por pesadelos. (Satanás ataca através nos sonhos à           
noite). 

Aí então ouvi Jesus falando com a criança: 
"Paz, criança, paz". 
Os gemidos pararam e o menino se encolheu ainda mais perto da juba             

do leão de Judá. Daniel olha para o SENHOR e diz: 'Ele conseguirá SENHOR?' 
Sim, ele conseguirá, todos aqueles que escolhi conseguirão. Eu         

prometi e Eu guiarei todos eles. Meu pai está esperando, a hora chegou,             
mas devemos esperar, concordamos em esperar por uma fração de tempo.           
Esta é a última e final colheita e os portões do inferno não prevalecerão.              
'Pressionem Meus servos, Meus filhos para aprofundarem mais em         
intercessão, acordem eles durantes em vigílias diferentes da noite'. 

Então eu ouço o Arcanjo Miguel fazer o que soa como um assobio             
agudo no ar, mas foi então que eu percebi que era o som do Shofar. Ele                
chamou de Joel 2:1: “Toca a trombeta em Sião e soam o alarme no meu               
santo monte. Todos os habitantes da terra tremerão, porque o dia do            
SENHOR vem, porque está próximo.” 
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Quando o Shofar soou e essas palavras foram declaradas, senti nessa           
visão a terra tremendo debaixo de mim - um tremor muito profundo. Vi             
rachaduras começando a se formar muito rapidamente, rachaduras muito         
profundas. O som do Shofar penetrou bem dentro de mim e depois            
profundamente, bem profundamente, dentro da própria terra. 

Vejo ambos Jesus, o leão de Judá, e os dois anjos em pé agora em               
uma rocha muito alta. Essa rocha é mais alta do que todas as rochas que               
passamos anteriormente. Esta rocha é tão enorme, tão grande! A rocha saiu            
do chão e pude ver que era tão antiga, bem antiga! Parecia uma montanha,              
mas não era apenas uma rocha enorme, tão alta quanto uma montanha. 

Imediatamente, em meu espírito, eu sabia que essa Rocha era a           
Ancião dos Dias. Esta rocha alta representava o Ancião dos Dias, a Rocha             
das Eras. Também ao mesmo tempo, o SENHOR revelou que Sua Noiva e             
Sua Igreja estão sobre a Rocha das Eras, o Ancião dos Dias. 

Sobre esta rocha, vi o fogo Santo de Deus. Pensei em Moisés e na              
sarça ardente, mas o fogo à minha frente sobre a Rocha das Eras era maior               
e mais larga do que qualquer fogo que eu já havia visto, subia e descia em                
todas as direções. 

Foi nesse ponto que a PALAVRA veio de Jesus para declarar. 

PALAVRA 
'Você vê essas coisas, minha filha?' 
Declare hoje que as pessoas se reúnem, que declare um jejum, porque            

o Meu Retorno está bem próximo.
Minha filha, anote o que você tem visto e avise o povo hoje, que Eu               

estou voltando em breve e sacudirei esta terra como nunca antes. Vou            
quebrá-la em pedaços, como um pedaço de cerâmica; será quebrada a           
partir do alto. Esse tremor vai rachar e destruir muitos ídolos, casas,            
possessões, coisas feitas de pedra, madeira e todo tipo de materiais           
terrenos. Todos vão estremecer com um grande tremor, um grande          
tremor... Diz o SENHOR 

‘Você entende o que estou lhe pedindo, filha?' Eu respondo, 'Sim,           
SENHOR'. 

'Vai, minha filha, Eu estou com você, queiram ele ouvirem ou não. 
Proclame o que você viu e o que ouviu. O fim chegou, filha, o fim               

chegou. Estou voltando para construir Meu exército, Meu Remanescente.         
Seja ousada, Eu estou contigo. Eu fiz o seu rosto parecer como uma face de               
pedra para resistir à aparência deles. 

Eu acenei em meu coração enquanto meditando nas palavras de Jesus,           
tremendo, sabendo que agora é verdadeiramente o tempo de Deus, Sua ira            
está aqui agora, não importa o que parece estar acontecendo.  
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Então Jesus finalmente diz virando a cabeça para mim e rugindo como            
o Leão de Judá.

"Agora não há mais atraso, não há mais tempo, o Reino de Deus está              
próximo. Hoje é o dia do vale da decisão, o vale da decisão, o vale da                
decisão '. 

Eu ainda estava em cima da Rocha das Eras com Jesus, o Leão de              
Judá, juntamente com seus dois anjos poderosos, e eles estão olhando para            
frente em direção a esse vale muito profundo e logo eles estão olhando para              
baixo deste vale. Eles estão de pé, na ponta deste vale, olhando para o              
precipício deste vale. 

No meu espírito, as palavras que ressoam são 'Sodoma e Gomorra',           
juntamente com a PALAVRA do SENHOR 'O julgamento agora começa'. 

Eu senti impulsionada a buscar na minha Bíblia o relato de Sodoma e             
Gomorra. Eu achei em Gênesis 19.  

O SENHOR me incomodou que é neste ano de 2019, que é o ano do               
Julgamento de Sodoma e Gomorra, como nos dias de antigamente. Sim,           
este é o ano do grande Julgamento do SENHOR. 

……. A VISÃO TERMINA… 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MtV8wk7ad0k 
https://docs.google.com/document/d/1HrioPzPH5y_YfIJsmRwiGJFEj7ROzPbZzF6eUHPpIkw/edit 

TRANSFORMAÇÃO…. TRANSFORMAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 
Profecia recebida 3h00 14 de abril de 2019 
Escrituras: Zacarias 4, Salmo 23, Tiago 1: 2-4, Salmo 46:10, Isaías 54, 

PALAVRA 

Muitos dos Meus filhos têm vivido no fundo de muitas cavernas. Muitos dos             
Meus filhos foram esmagados pelo inimigo em cada virada. Muitos dos Meus            
filhos têm vivido em extrema pobreza, tristeza e desespero. 

Meus filhos, não há uma emoção que eu não tenha passado por Mim             
enquanto andava nesta terra. Eu entendo totalmente tudo o que há para            
saber sobre fraqueza e tentações. 

Eu estou aqui para declarar a você neste dia que tudo está prestes a mudar.               
Uma grande metamorfose, uma transformação surpreendente está       
ocorrendo agora. Onde você teve a cauda, embora você não tenha, agora            
você tem a cabeça. Onde houve uma grande falta, não lhe faltará mais.             
Minha abundância, minha bênção, meu favor agora repousa sobre você          
neste dia. 

Onde você orou em segredo a Meu Pai, agora é o tempo em que Meu Pai o                 
recompensará, abertamente, diante de seus inimigos. Onde você foi         
envergonhado, ignorado e considerado um tolo neste mundo, eu farei hoje           
mesmo, realmente, hoje mesmo, que o seu manto seja um de honra. Pois             
eu sou o único que te levanta para um tempo como este. 

Não te disse por meio de Meu servo Tiago que aqueles que estão em todas               
as provas por causa da justiça serão aperfeiçoados na presença de meu Pai?             
Apesar de vos ter abatido por um tempo para vos testar no Meu santo fogo,               
revelarei a todos os que te escarneceram, te desprezaram e lhes chamaram            
de falsos que sois Meus e Eu vou levar a vergonha nas próprias cabeças              
deles. 

Eu estou transformando você para trazer glória ao Meu Nome. Você foi            
considerado digno aos olhos de meu pai. Você se levantou e honrou meu             
nome. Aqueles que honram o Filho serão honrados por Meu Pai. Aqueles que             
me rejeitarem serão rejeitados por meu pai. Aqueles que receberam você           
me receberam, Jesus. Eu devo visitar muitos a quem a igreja rejeitou, quem             
eu amo. 

Eu já disse: Está escrito que farás obras maiores do que Eu, Jesus, o Filho               
de Deus, conforme andei pelas ordens de Meu Pai. Agora, neste tempo de             
sua transformação, você verá a Minha Glória ao testemunhar o que nunca foi             
visto neste momento. Meu poder repousa sobre você. Fique tranquilo e saiba            
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que eu sou Deus. Porque Eu digo que não é por força, nem por poder, mas                
pelo meu Espírito diz o Senhor. 

Você tem visto, você tem ouvido que muitos saem em seu próprio poder.             
Você testemunhou em sua vida aqueles que tem falado que tem o poder de              
Deus. Eu te digo a verdade, isso não vem de mim. Você viu e observou uma                
forma de Deus, mas sem poder. O Reino de Deus foi roubado e trazido              
através do esforço humano, entendimento humano e não através do Meu           
Espírito.  

Meu reino foi devastado, tomado por força. Táticas de suborno, corrupção,           
manipulação para fazer algo acontecer. Isso é feitiçaria, isso tem sido           
feitiçaria. Como Simão, o Feiticeiro, tentou tomar o Espírito Santo por           
dinheiro, também essa geração tomou o Meu Reino através do amor ao            
dinheiro, mas pelos seus frutos vereis que os seus trabalhos trouxeram           
corrupção de muitos corações. Tudo está exposto, não pode ser contido. 

Agora o Reino de Deus está aqui! É revelado! É protegido por anéis santos              
de fogo, isto é do meu pai. O Reino de Deus não será pisado pelos homens.                
Agora é a hora de sua transformação, de portador de presentes de bronze,             
Eu agora elevo você para vasos de ouro, pois você suportou muitas            
provações. Você lutou muitas batalhas. 

Embora eu ainda esteja refinando você, não recue, fique perto de Mim.            
Continue lutando contra o bom combate da fé e continue pressionando para            
Mim, Meus filhos. Eu digo isso para avisá-lo que, enquanto você estiver aqui             
nesta terra, seu inimigo, Satanás rondará buscando qualquer oportunidade         
para distraí-lo. Fique perto de Mim, livre-se das muitas distrações do mundo.            
Mantenha seus olhos em Mim, o Autor e Consumador de sua fé. Eu devo              
terminar e completar o trabalho que comecei. Não recue. Todos os dias            
escolham a Vida. Escolham seguir-Me porque Eu estou contigo e te           
entregarei transformado como filhos e filhas que és para o Meu Pai. 

Estou ansioso para levá-lo para casa, mas também tenho o desejo de trazer             
muitas outras almas para o Meu Reino. Dar-te-ei maior amor e alargarei tua             
tenda, pois aumentarei seu coração para os perdidos. Eu aumentarei as           
dimensões de sua tenda, pois estou trazendo Minha Colheita, sim, esta é            
Minha colheita, não a do homem. Quem é o homem que você está             
consciente dele? 

Este é o Meu Reino, tem sido Meu e do meu Pai desde o princípio. É para                 
Minha Glória, Meu Nome. 

Sim, meus filhos, sua transformação está aqui! Eu estou trazendo você para            
o Monte Sinai, você testemunhará a Minha Glória. Eu passarei e todos a           
verão. Todos se ajoelharão quando eu vier em Glória, pois Meu é o Reino,             
pois Meu é a Glória, e eu não compartilharei Minha Glória.
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Segure meus filhos, aperte seus cintos da verdade. Preparem-se para o           
passeio da sua vida enquanto eu te transformar. Eu te levantarei nesse dia e              
todos os seus inimigos verão e, contemplarão e, eis que o meu favor             
repousa sobre você. 

Quando Rute se apegou a Noemi, agarre-se a mim, pois sou seu Senhor e              
Salvador. Meu Deus é seu Deus, meu Reino é seu Reino. O nascimento,             
iminente, de amargura para a alegria e lugares agradáveis está aqui. 

Todo o meu povo está se posicionando. O nascimento do Meu Reino está             
prestes a nascer e, oh!, como Eu ansiava por este dia. O teu Criador é o teu                 
Marido e tu és a Minha Noiva. 

Preste atenção! Eu sou a sua grande recompensa! Eu sou a sua enorme e              
grande recompensa! Abundância de alegria é o Meu presente e deve ser            
liberado para a Minha Glória. Aquele que roubou, não mais roubará. 

Meus filhos, minha noiva, preparem-se porque Eu vou trazer o Meu Reino            
sem impedimentos. Não tenhas medo porque os Meus Guerreiros Poderosos          
estão ao teu redor e também com sua família, porque eu não te disse que               
salvarei até a tua própria casa. 

Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, o que Deus planejou para aqueles            
que O amam. 

Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito diz o SENHOR. 

Coloque toda a armadura de Deus Meus filhos, Minha noiva, enquanto o sol             
nasce, o Noivo sai para cumprimentar a Noiva! 

Meu retorno é iminente Meus filhos. Não tenha medo das coisas de que os              
outros temem porque eu estou contigo. Eu sou sua enorme e grande            
recompensa. Eu sou Aquele que vive. 

Eu amo você com um amor eterno. Minha faixa sobre você é amor. 

Sim, Meus filhos, Eu te amo! 

EU SOU O QUE SOU 
antes que Abraão existisse, EU SOU. 
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Fonte: 
https://docs.google.com/document/d/1D0Rzs_ABplYswzFjYO5-s1D6mGsdrpwlmmrGW1CfpTk/edit 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aehSPLDSs-s 

CAUDA DE ESCORPIÕES 

15 de abril de 2009 às 15:01; Falado 4/08/2019 
Como Salomão foi abençoado do Alto, note, seu coração se voltou para os             
deuses estrangeiros. Quando ele abraçou esses deuses em seu coração e os            
costumes que o cercavam, você também abraçou tudo o que não é de Mim.              
Você se tornou inimigo da cruz de Jesus Cristo. Eu te chamei para ser uma               
coluna separada de ouro, adornada individualmente, mas parte do Meu          
Templo. 
Há muitos que não se voltaram e abraçaram outra coisa senão a Minha             
Palavra e estes Meus Filhos se erguem diante de Mim, tão altos quanto os              
Cedros do Líbano. Eles estão separados e muitos esperam sozinhos          
procurando somente eu. Eles são parte do Meu Templo, Meu verdadeiro           
Templo, Meu Corpo me adorando em Espírito e em Verdade. 
Há muitos que estão em um caminho que parece certo aos seus próprios             
olhos, mas é mal e só leva à morte. 
Há muitos que ouvem conselheiros ímpios, são tão difíceis como mestres de            
tarefas, mas eu desejei isso enquanto orquestrava jovens líderes depois do           
reinado de Salomão. Este é o meu castigo. Castigo dado a muitos que             
seguem depois de outros deuses. No entanto, um décimo permanecerá para           
a minha glória sozinho, eu, o SENHOR os salvarei.  
A punição que está agora sobre muitos, aqueles que abandonaram a           
verdade, será de chicotes a escorpiões.  
De sábios conselheiros piedosos que conheceram o Senhor a descida a           
jovens conselheiros ímpios hoje, aqueles que nada sabem nem temem ao           
Senhor, esta será a minha punição; Meus chicotes se tornarão como a cauda             
de Escorpiões, pois eles rejeitaram o SENHOR. 
A cruz de Jesus Cristo foi abolida e substituída por santuários pagãos e estes              
de suas "esposas" estrangeiras. Vocês se prostituíram com esses deuses          
estrangeiros que são como nada, não são deuses! 
Eu sou o Senhor. Procure-me e viva!  
As 'esposas' das outras nações te enganaram devagar e furtivamente e te            
levaram para longe do caminho estreito para o caminho largo dos filisteus.            
Seu deus de hoje é materialismo e conveniência para si mesmo. Sua riqueza             
te enlaçou. Você se aquece em luxo, mas tudo será removido por Minha             
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Mão. Todo edifício, todo ídolo é um testamento de sua rejeição a Mim, então              
eu sou contra você e tudo que você possui será como escombros. 
A Pedra Angular de Jesus Cristo, uma vez que era a sua fundação, agora              
está incompleta! Você está incompleto! Você me substituiu, então, eu devo           
substituir esta nação outrora poderosa e darei a Minha Glória a outra nação,             
de quem você não conhece! 
Seu outrora esplendor como Soloman, que adornou sua grande nação,          
vestido com mais beleza do que de lírios, será reduzido a um décimo. Eu te               
dei tempo para se arrepender, mas mais uma vez você se recusa a deixar              
essas coisas devotadas, seus ídolos, que está perto do seu coração, que não             
são nada para Mim.  
Você não sabe, você não ouviu que EU SOU o Deus de Abraão, Isaque e               
Jacó? Eu sou o Deus vivo. Eu sou Aquele que foi desde o princípio e será até                 
o fim.
Você tem procurado riquezas como seu deus, filisteus! Pior de tudo você           
ouviu o povo das nações ao seu redor e abraçou seus deuses. Você se             
harmonizou com o homem. O coração é enganoso acima de tudo. Você           
escutou o orgulho do homem!
Você faz ídolos de mero homem. Você segue esses homens que são seus            
ídolos, embora sejam como poeira. Eles tem levado o seu coração para           
longe do Senhor que é o Doador da Vida e saúde para os seus corpos.              
Tumores, como escritos para aqueles adoradores do deus Dagom, descerão,         
mas mesmo assim vocês não voltarão para mim, pois vocês amam seus           
falsos deuses.
Entenda isso, escolhi quem escolhi e Eu os levo para um lado, como fiz com              
meus primeiros discípulos, para revelar minha verdade com clareza. Estes         
são aqueles que são humildes e não educados nos caminhos do mundo.           
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu predestino aqueles         
que salvarei e aqueles que pereceram como Judas Iscariotes. Eu escolhi          
Judas desde o início para fazer parte da Minha Igreja, mas sua traição, foi             
enfim, para a Glória de Deus. Ele foi enganado pelo amor ao dinheiro e             
honrou os mesmos homens que se opuseram a Mim, que religiosamente          
seguiram a Lei e não receberam e andaram no Meu Espírito.
Em verdade, eu digo a você, a mão do homem com uma garrafa de uísque              
tem mais um coração para mim do que aqueles que desgastam os meus            
escolhidos com a Minha Palavra. Seus corações são como pedra! Para você           
ver, eu, Jesus, sou amigo dos pecadores.
Para aqueles que tentam confortar Jó em sua própria sabedoria, com suas           
palavras religiosas bem intencionadas, não significam nada sem o Espírito         
Santo. Eles são como cães que manipulam a partir da letra da lei. Isto é              
como feitiçaria, o espírito de Jezabel. Esse espírito controlador de quem          
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sobrepõem sobre o Meu povo, minhas ovelhas perdidas, e aqueles fracos na            
fé. O orgulho é o seu manto, e nesse orgulho eles cairão de uma grande               
altura. 
Eu vim para servir e considerar a quem revelar minha Glória, para àqueles             
que esperam até a hora marcada. Muitos são enganados presos em um            
coração de auto-justiça; aquele coração está cheio de impurezas. Mas, Eles           
acham que tudo está bem!  
Eu, o SENHOR, não mudo, nem os meus caminhos mudam. Contudo, para            
minha glória, guardarei meu pacto de paz para aqueles que andam pela fé e              
não pela vista. 
Chegou o tempo de testes e eu devo permitir isso através do Meu fogo              
refinador, pois preciso remover todas as impurezas. Do mesmo jeito que Eu            
cortei muitos homens do exército de Gideão, eu também refino o Meu Povo             
e aqueles que verdadeiramente têm um coração para Mim. Sim, eu, o            
SENHOR, não mudo. 
Quando levei Peter de lado e perguntei-lhe três vezes, ‘você me ama’? Eu             
também vou tirar alguns de vocês, aqueles que foram testados para fazer            
maiores obras para Mim, mas Eu te falo a verdade, será muito caro.             
Verdadeiramente te digo, pegue sua cruz diariamente e siga-me.         
Bem-aventurado és tu que és insultado por causa de Mim, por seu, é o Reino               
de Deus. 
Como o mendigo não recebeu sua recompensa nesta vida, mas na vida            
eterna, assim muitos somente acharão sua recompensa neste mundo mas          
perderão a sua recompensa de toda a eternidade. 
Muitos pensam que você é rico, mas eu lhe digo a verdade, você é pobre, nu                
e cego. Seria melhor ter seus olhos arrancados como Sansão para remover            
sua visão deste mundo e salvar sua alma por toda a eternidade. 
Mas os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Você já              
foi uma nação aos meus olhos, mas agora você não é. Isso sempre foi a sua                
escolha. Você escolheu Saul não David. Eu, o SENHOR FALO… 

Jacky Julyan 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 25 de maio de 2019              
durante hangout 

COLHAM OS ÚLTIMOS GRÃOS! 

Ah, povo! Abram os ouvidos! Abram os ouvidos! Colham os últimos           
grãos! Abram os ouvidos e colham os últimos grãos! Colham os grãos!            
Colham! Colham todos os grãos e as sementes! Colham! Eu já pus todas             
as variedades. Colham! A erva está a secar, as sementes! Reúnam os            
grãos! Alertem à Igreja toda! Reúnam os grãos! A semente está a secar!             
O solo está a ficar seco. Não há água no rio, não há comida! 

Alertem à Igreja. Alertem! alertem! Alertem! Alertem! Alertem!        
Alertem meu servo João! Alertem para ele reunir rápido! Rápido! Rápido!           
Rápido! Rápido! É urgente! É urgente! Todos aqueles que possam,          
reúnam urgentemente! Ouçam! Tirem toda cegueira! Alerta! Alerta!        
Alerta! Ai! A erva está a secar! E não está a secar de cima não, está a                 
secar de baixo pra cima. Está a secar dá raiz. Não é a folha, é a raiz que                  
está a secar. Ah! Vocês não estão atentos. Ah, igreja! Ah! Ah, esse             
mundo! 

Eu estou a levantar! Eu vos aviso! Preparem-se urgentemente!         
Preparem-se! Unjam as casas! Unjam os filhos! Unjam! Unjam! Unjam a           
vossa comida! Unjam a vossa água! Unjam as vossas vestes! Eu vou lhes             
mostrar o que está na casa que é pra tirar. Urgente! Urgente! Aquilo que              
não é Meu tem que ser tirado urgentemente! Urgentemente! O que é            
Meu não fica na casa do meu servo, o que é Meu tem que sair. Aquilo que                 
Eu disser que é para abrirem a mão, é pra abrirem a mão! 

Orem para a vossa casa! Orem para a vossa casa! Vem um            
despertar! Muitos vos irão surpreender na vossa casa! Muitos vos irão           
surpreender na vossa casa! Aleluia! Aleluia! 

E é no dia de hoje que Eu vos alerto! Estejam atentos no que Eu               
estou a falar: Preparem os vossos corações! Preparem as vossa vossas           
vestes! Preparem! Preparem! Eu vou passar Meu sangue em cada casa!           
Eu vou passar o Meu sangue em cada família! Eu vou revelar aquele que              
está escondido! Eu vou revelar aquele que está no oculto! Eu vou revelar             
aquele que se esconde e na vossa parentela. Aleluia! Porque eu ainda ajo! 

EU SOU Deus! Eu estou no comando de todas as coisas neste            
Universo. Eu vou vos abrir os olhos, os ouvidos, as bocas. Eu conheço, Eu               
esquadrinho os corações! Fica o alerta! Eu falo! 
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As almas, as almas, as almas, é tempo de correr não é tempo de              
andar! É tempo de correr! Estou a escolher aqueles que deixaram tudo            
para trás por amor a Mim! Estou a escolher aqueles que rasgaram suas             
vestes! Estou a escolher aqueles que o coração está voltado para Mim!            
Estou a escolher aqueles que se vestiram de sacos de pano! Que se             
colocam nas brechas! 

Essas casas são Minhas! Eu vos chamei! Eu vos coloquei! Todo           
aquele que Eu levantei em cada casa, dobrará o joelho! Consagrem a            
vossa casa! Consagrem a vossa família: os pequeninos, os grandes! EU           
SOU DEUS, o cordão que Eu uno ninguém separa, portanto Eu uno é             
ninguém coloca à mão! Eu chamei um por um! Um por um: o pequenino,              
o grande. Pequenino todo levante caiu! Aquilo que está na Minha Mão          
ninguém põe a mão! Aquilo que tem o Meu Nome ninguém põe à mão!             
Aqueles que têm a Minha Unção ninguém põe a mão!

Vocês estão surdos e não estão ouvindo! Passem a urgência para           
todos os irmãos! Eu disse que é urgente e é para fazerem! Ainda estão              
com dúvidas? Todo aquele que colocou dúvidas na Minha Igreja Eu vou            
tirar! A Igreja é Minha! E aqueles que estão na Minha Mão, ninguém toca! 

25 de maio de 2019 escrevam nos vossos cadernos: As casas são            
Minhas! Cada casa Eu escolhi! Unjam a vossa casa, desde o pequenino ao             
mais velho! Aleluia! 

Eu quero guerreiros! Eu chamei para a luta com a espada de fogo!             
Armadura! Eu coloco agora em vocês armadura de fogo para guerrearem!           
Muitos não lhe dão valor quando ela fala! Quem começa a reunião SOU             
EU e quem termina SOU EU! Eis que falei! 
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Fonte: 
https://444prophecynews.com/the-only-thing-that-will-great-again-about-america-will-be-her-fall-because-she-has
-forsaken-me-holy- spirit-wind /

2019.06.03

A única coisa que será grande novamente sobre a América será sua 
queda porque ela me abandonou! 

Meu filho, quero que você escreva para o meu povo mais uma vez, 
porque são poucos os que conhecem a minha voz quando falo e menos 
ainda os que entendem o que estou dizendo.  

Meus julgamentos estão na Terra ainda hoje, mas a maioria os 
descartam como eventos que ocorrem naturalmente ou como mudanças 
climáticas devido ao homem ou até mesmo o homem que está controlando 
as mudanças que estão ocorrendo.  

Isso é falso EU SOU estou no controle, estou usando o Meu Destruidor 
de Nações, exatamente como pretendi, e isso se intensificará até a era 
atual. Agora mesmo, você está enfrentando mais inundações, tornados, 
terremotos, vulcões do que em sua "história moderna", mas ainda há muito 
mais por vir. Fui misericordioso e, mesmo em Meu julgamento, sou 
misericordioso, mas à medida que o pecado aumenta, meus julgamentos 
também aumentarão.  

Eu envio essas coisas para a Terra, para que o homem se humilhe, se 
arrependa e clame a Mim, mas a maioria só endurece ainda mais o coração, 
estica o pescoço e até agita os punhos em direção a Mim com grande raiva e 
rebelde.  

Esse ciclo vicioso, poderia ser interrompido se o arrependimento fosse 
realmente encontrado no coração dos homens, mas está em muito poucos 
corações e seu número está diminuindo conforme o tempo passa. 
Meus julgamentos aumentão gradativamente, a fim de afastar o homem 
caído de sua complacência. Permitirei que tudo seja tocado pelo 
inimigo, mesmo aqueles que são meus que não entregaram 
completamente todos os aspectos de suas vidas a mim. 
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Sim, isso tocará em você, América! Você não está acima da censura!            
Você será o mais atingido! Você caiu no maior pecado de todos e você o               
ama. Você me conheceu uma vez, mas abandonou o que é santo e bom e               
despreza a Minha correção.  

Eu os avisei repetidamente por Meus profetas e vigias, especialmente          
nos últimos dez anos, mas você não está Me ouvindo. Você ficou            
ensurdecido com o barulho caótico do deus deste mundo, que mais ama,            
mesmo que não o conheça. Tentei avisá-lo com a minha voz baixa e calma,              
mas esse tempo está terminando. Meus julgamentos misericordiosos        
abalarão profundamente a América e o mundo em Meus últimos pedidos de            
arrependimento da maldade e do pecado. 

Eu te aviso novamente América, desastre e calamidade vêm         
rapidamente para você. Depois que o Abraham Lincoln cair em chamas e            
você estiver envolvido em conflito, a torre que leva o nome de Donald             
Trump também será afetada e, assim, ele enfrentará sua morte durante           
esse evento violento. Como já lhe disse antes que Donald Trump é como             
Belsazar, ele será morto e a América será dada aos medos e persas (Hoje é               
o Irã dos dias atuais e algumas partes dos países vizinhos.)

Após esse evento de lançamento, começa o julgamento mais severo          
sobre a América. A maioria não entenderá que tudo isso foi planejado há             
anos e agora o palco está montado e todos os jogadores estão no lugar. A               
guerra contra a América virá em todas as frentes e internamente. A Jihad             
Muçulmana e a guerra civil ocorrerão simultaneamente, juntamente com a          
ruína financeira, a lei marcial, a fome, as doenças, além de terremotos,            
inundações, tsunamis, incêndios, tornados, furacões, vulcões e, em seguida,         
nuclear e até destruição de "alienígenas", que são os mortos - e suas armas              
que a maioria nem leva em consideração. 

Então a minha ira será derramada sobre você, ó Babilônia, a grande!            
Uma grande bola de fogo que você não vê, porque é de Mim. Isso terminará               
os julgamentos dos Selos e Meus servos selados serão transformados e           
enviados para colher todos aqueles que Me receberiam como Salvador. 

Durante tudo isso, Obama será bem-vindo de volta para liderar a           
América e a maioria depositará sua confiança nele. Ele promete paz e            
proteção, mas traz caos e destruição. Como eles serão tolos! Quão           
completamente tolo é confiar no homem, em vez de mim! Ele fará            
absolutamente o que seu pai Satanás faz de melhor, rouba, mata e destrói:             
o tempo todo sorrindo e mentindo.

Ele finalmente poderá realizar seu objetivo. Ao partir, os Estados          
Unidos serão atacados do norte, enquanto ela está totalmente         
desorganizada e incapaz de se defender. Esta é a destruição final em uma             
hora pelo fogo de Babilônia, a grande. A única coisa que será grande             

2 
53



novamente na América será a sua queda, porque ela me abandonou! Mesmo            
nisso, busco o arrependimento de cada alma individual. O arrependimento          
nacional não ocorrerá, o julgamento foi estabelecido. Você não conhece a           
abundância de lágrimas que derramei por você, mas você me recusou.           
(Senti sua dor em uma profunda tristeza) 

Filhos, ainda resta muito pouco tempo para render-Me tudo antes que           
isso aconteça. “Observe, portanto, e ore sempre para que você seja           
considerado digno de escapar de todas essas coisas que acontecerem e de            
comparecer diante do Filho do Homem.” (Lucas 21:36).  

Minha noiva restante escolhida escapará da destruição para ser usada          
por Mim na Última Colheita, mas mesmo estes, estão passando e passarão            
por tribulações e provações para torná-los perfeitos, assim como eu, o           
Capitão de sua salvação, foi aperfeiçoado através de sofrimentos (Heb          
2:10). Meu amor infinito em seus corações será usado para salvar muitos            
das chamas do lago de fogo. 

Venha a Mim hoje em intimidade e peça-Me que o use nesta breve             
hora de provação para toda a Terra (Apoc 10:10). Responderei a suas            
orações se elas forem verdadeiramente do seu coração, sem motivo egoísta. 

EU SOU aquele que julga todos os motivos, pensamentos e intenções           
do coração (Hb 4:12). Seja purificado pelo Meu sangue e seja transformado            
renovando sua mente pelo Meu Espírito. Este é o seu ato espiritual de             
adoração! Esta é a minha boa vontade aceitável e perfeita para você!            
(Rom 12:1-2). Porque eu sou um Espírito, e aqueles que Me adoram devem             
adorar em espírito e verdade (João 4:23). 

O tempo está chegando rapidamente e ninguém pode parar o          
julgamento, pois esta é a minha vontade. Aproxime-se de mim e dê tudo             
para mim agora! 

Quero que todos sofram o mínimo possível. Ouça e seja cumpridor das            
minhas palavras! 

Eu amo todos vocês sem medida! 

Yashua HaMashiach 
Jesus Cristo 
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Fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2019/07/fighting-king.html 

REI LUTADOR 

Recebido 05/06/2019 

1st Samuel 8: 19-20 
19 Contudo, o povo recusou-se a obedecer à voz de Samuel; e eles             
disseram: Não; mas teremos um rei sobre nós; 20 para que também nós             
sejamos como todas as nações; e que nosso rei possa nos julgar e sair              
diante de nós e lutar nossas batalhas. 

Transcrição: 
Meu filho, eu ouvi as orações dos Meus Filhos quando eles clamaram: "Nos             
dê um rei !! Nós queremos um rei que lute por nós e nos proteja!"  

Meus filhos, eu te dei o que você pediu - um rei depois de seus corações -                 
não meu !!! 

Meus Filhos, você virou as costas para Mim há muito tempo, e os pecados              
desta nação são um espelho direto de seus corações malignos !! Os reis que              
coloquei em poder sobre você fizeram minha vontade de trazer esta nação            
para a fossa que você vê agora !! 

O rei fez imensas promessas aos Meus Filhos, AINDA QUE O SANGUE FLUI E              
ME FALA POR VINGANÇA !! O pecado flagrante da sodomia NÃO foi tratado,             
mas agora cresceu e se tornou um fedor interminável nas Minhas narinas !!  

Meus filhos, quando você pôs-se de saco e coberto sua cabeça em cinzas de              
arrependimento desta nação ??? VOCÊ NÃO TEM!!!Como vocês, Meus filhos,          
MUITO CONSUMIDOS com este mundo e este rei malvado !!! 

Os últimos cinco reis que coloquei sobre esta nação têm e irão reduzir esta              
grande nação que uma vez temia a Deus um monte de escombros !!! 

Meus filhos, você queria um rei para lutar por você, e agora você tem isso! A                
guerra está chegando a esta nação,e fora desta guerra, você será mais uma             
nação poderosa !!!  

Minha indignação está nesta nação, e o que você chama de "Terceiro            
Mundo" será uma bênção em comparação com o que está vindo !! O pecado              
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desta nação é MUITO, Meus Filhos são cegos, surdos e mudos, e Meus             
Julgamentos estão aqui !! !  

O rei lutará e você morrerá. Arrependido hoje !! ME BUSCA PELO PERDÃO             
QUANDO VOCÊ PODE AINDA !!! (O Senhor me mostrou muitas vezes os            
milhões e milhões de mortos e moribundos como resultado da guerra que            
veio para a América. Ouvi a tristeza, o pesar e implorar em Sua voz              
enquanto falava isso.) 

Leia e guarde Minha Palavra porque é vida !!! 

FORA DA GUERRA virá o Anticristo, e ele governará o mundo por um curto              
período de tempo.  

Eu te amo. 
Um homem.  
Messias Jesus 
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https://latterrain333.wixsite.com Elizabeth Marie 

IGREJA DO FIM DOS TEMPOS 

Recebido em: 06/06/2019 

Neste estranho sonho, foi-me dado um bebê para cuidar. Não era meu, e não era minha responsabilidade. 

No entanto, ninguém parecia interessado em cuidar desse bebê, a não ser eu. Percebi que o bebê só tinha fralda                    

e nada mais. A fralda estava suja e precisava ser trocada, então desesperadamente resolvi procurar uma fralda                 

limpa. A princípio perguntei quem eram os seus parentes para que pudessem trocar as fraldas, mas eles não                  

sabiam como trocar uma fralda, achei muito estranho. Então fui a procura de uma fralda para esta pobre criança                   

que estava muito desconfortável. Após ter perguntado para algumas pessoas ao meu redor, veio alguém até mim                 

e deu-me uma direção, assim pude  ir à loja e comprar uma fralda.  

FIM DO SONHO 

INTERPRETAÇÃO:  

Ao despertar, recebi uma interpretação imediata. 

O bebê representava o estado da igreja hoje. Muitos Pastores não deram a devida importância para a PALAVRA                  

DE DEUS. (Por favor, leia Ezequiel 34 sobre estes pastores irresponsáveis.), portanto, estas “crianças              

espirituais” não estão aprendendo como andar em pureza, retidão e arrependimento, mas sim vivendo vidas               

mundanas e sem arrependimento.  

O SENHOR me deu a palavra “PROFANADO”. Como se fosse um bebê “contaminado” no sonho, a igreja se                  

tornou “MACULADA”, o que significa: “Se tornou sujo, impuro, manchada e degradada.  

Nas Escrituras, o Livro de Ezequiel fala sobre algumas maneiras de como o povo de DEUS se contamina: 

1) Por idolatria = elevar qualquer coisa ou alguém acima do SENHOR (Ezequiel 22:4)

2) ignorando o sábado de DEUS (Ezequiel 23:38)

3) Sendo conivente com o pecado e comércio desonesto nas igrejas (Ezequiel 28:18)

4) Se contaminado no seu próprio caminho. (Ezequiel 36:17)
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https://latterrain333.wixsite.com Elizabeth Marie 

5) Fazendo abominações e profanando o nome do SENHOR (Ezequiel 43:8) Jesus menciona estas coisas que              

contaminam as pessoas: “Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição,            

furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.” Mateus 15:19 ARC

Os filhos do SENHOR Jesus precisam perceber o estado e suas condições, e CAMINHAREM com Ele até o fim                   

dos tempos.  

Se ao menos as igrejas pregassem quão perto estamos do retorno do SENHOR, e que estamos                

verdadeiramente vivendo,os últimos dias, então, creio, que haveria um grande movimento de verdadeiro             

ARREPENDIMENTO.  

Estamos vivendo agora na era da igreja 'Laodiceia'......esta é a igreja do tempo do fim que está se tornando                   

apóstata. Apenas um tipo de remanescente está verdadeiramente vivendo para o SENHOR Jesus e servindo-O. 

Isto é o que JESUS diz sobre a “igreja do tempo do fim: " E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve:                         

isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem                      

és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente! Assim, porque és morno e não és frio nem quente,                    

vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta (e não sabes que                    

és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu), aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,                    

para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que                     

unjas os olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:14 - 18 ARC  

MENSAGEM: 

“Há muitos bebês em MINHA igreja que não sabem como cuidar de si mesmos espiritualmente. Eles olham para                  

os outros em virtude da sua condição espiritual, e não para Mim. Eles estão sentados em bancos de igreja e                    

também on-line, ouvindo e observando coisas que não vêm de Mim, mas do próprio coração do homem e do seu                    

inimigo mútuo, satanás. Eles estão sujos e não estão prontos para entrar no Meu reino. Eles precisam de roupas                   

limpas e puras. Isso só pode ser feito através da MINHA PALAVRA. Eles são como “bebês” a procurando leite                   

espiritual fácil. Eles enchem suas barrigas com o que eles podem obter dos outros, e não de Mim. Eles estão                    

com preguiça de procurar MINHA voz por conta própria. 

______________________________________________________________________________________ 

Traduzido para a língua portuguesa por “OsMisteriosdeDeus.com” 

Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/blog/prophetic-message-the-end-times-defiled-church 
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https://444prophecynews.com Glynda Lomax 

Fiquem Parados e Saibam que EU SOU Deus 

Recebido em: 19/06/2019 

Meus filhos, vocês acham difícil ficarem parados? É difícil para vocês perceberem que Sou Deus e vocês não                  

são?  

Vocês acreditariam intimamente que vocês são mestres do seu próprio destino, mas vocês não são o Criador, Eu                  

sou!  

Vocês são os mestres dos caminhos que escolhem, mas existem muitas variáveis em sua vida que controlo. Se                  

vocês se recusaram a me reconhecerem como único e suficiente Salvador, se vocês se recusarem a servir-Me,                 

seus caminhos serão muito diferentes do que planejei para vocês. Sou um Deus poderoso capaz de te abençoar                  

ou reter bênçãos. Eu sou capaz de proteger vocês e aqueles que vocês amam, ou não segundo o Meu querer.                    

Cuido dos meus. Há muitos benefícios para aqueles que Me servem.  

Vocês jogam pedras em seu próprio caminho quando se recusam a reconhecer-me como Senhor. 

Salmo 46:10  

Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a terra. 

Apocalipse 4:11 

Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e                      

foram criadas.  

Romanos 1: 28-31 

E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento                  

perverso, para fazerem coisas que não convém; estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia,              

avareza, maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade; sendo murmuradores, detratores,            

aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à              

mãe; néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia; 

.  

______________________________________________________________________________________ 

Traduzido para a língua portuguesa por “OsMisteriosdeDeus.com” 

Fonte: https://444prophecynews.com/stand-still-glynda-lomax/ 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/06/urgent-warning-false-flag-alert/#more-1981 

Ontem à tarde, 6-21-19 recebi um email de um irmão chamado David            
Jones Sr. Pelo que sei, nunca conversei com ele antes. Recebo alguns            
e-mails por causa do meu ministério on-line, mas este foi diferente de           
qualquer outro que já recebi, como você verá ao lê-lo. Eu peguei este            
e-mail antes do Senhor e perguntei a Ele sobre isso e Ele confirmou que             
era dele. Também enviei para alguns amigos de confiança, que conheço          
ouvir o Senhor, e eles confirmaram também. Peço-lhe que leve isso diante           
do Senhor Jesus, Yahshua ha Mashiach, por si mesmo e veja o que ele             
gostaria que você fizesse a respeito disso.

Este é o e-mail exato que recebi na tarde de 21 de junho de 2019: 

“Jeff, isso é URGENTE! Meu nome é David Jones Sr. Sou filho de nosso              

Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou dos primeiros frutos remanescentes.           

Em 8 de agosto de 2018, fui levado a todos os sonhos e visões noturnos. Eu                

fui mostrado do remanescente e do perdido e morno. Que uma divisão            

estava chegando. Aqueles que ainda estão em cima do muro seriam           

arrastados para o mal deste mundo. Então eu fui mostrado uma caixa preta,             

então dentro desta caixa preta letras vermelhas começaram a aparecer.          
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Dizia "ALERTA DE BANDEIRA FALSA". Eu então voltei e abri meus olhos. Eu             

peguei meu telefone pensando que um evento de bandeira falsa tinha           

acontecido e tudo o que estava no meu celular foi uma notificação do             

YouTube para um vídeo do Mike 444 intitulado false flag event !! A imagem              

para este vídeo era um fundo preto com letras pretas dizendo “Alerta de             

bandeira falsa”! Eu assisti o vídeo e foi uma palavra do nosso Senhor dada a               

você sobre o evento de início. Avanço rápido para 18 de novembro de 2018.              

Enquanto eu estava em oração no espírito, perguntei ao Senhor quando           

ocorreria este evento falso de bandeira e fui imediatamente levado a uma            

visão. Eu estava no céu olhando para uma grande cidade à noite e ouvi a               

PALAVRA Filadélfia e as palavras Filadélfia apareceram sobre esta cidade,          

então eu estava de volta à minha oração. Eu escrevo todos os meus sonhos,              

visões, escrituras e audibles que me foram dados em meus cadernos. Ok,            

ontem à noite, por volta das 9 da noite, saí de uma oração e fui dito para ler                  

esses cadernos! Eu abri e a página para a qual abri foi a visão da Filadélfia e                 

o evento de lançamento. Uma irmã em Cristo ENTÃO me mandou uma msg           

perguntando o que eu estava fazendo, e eu disse a ela que o Senhor me              

levou aos meus cadernos e direito à visão da Filadélfia e eu disse a ela que               

isso é o que me foi dado sobre o que procurar para ANTES que o evento de                

kick-off ocorresse. Hoje de manhã eu acordo com OUTRA msg desta irmã e            

ela está dizendo que ela está perdendo por causa do que eu disse a ela na               

noite passada. Ela disse que ligou sua tv esta manhã e tudo o que ela está               

vendo são explosões na Filadélfia !! A maior refinaria de gás dos EUA            

explodiu às 4 da manhã, horário do leste. O evento inicial que lhe foi dito              

está prestes a ocorrer Jeff !! Eu não tenho plataforma, mas o Facebook para             

compartilhar isso com. Eu tenho chorado TODA manhã porque o Senhor está           

me dizendo que os perdidos e mornos serão perdidos. POR FAVOR, leve tudo            

isso para o Senhor e compartilhe se ele confirmar isso para você !! Vou             

postar no Facebook e entrar em contato com outras pessoas para          

compartilhar também. Deus te abençoe e a sua. Esta é uma foto das            

explosões na Filadélfia esta manhã ”
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PASSE UM TEMPO COMIGO 

22 de Junho de 2019 

CYNTHIA LAUBACH 

Assim diz o Senhor: 
“Ouvi-me, meus pequeninos. Não se compare com seus irmãos, que estão em Mim! 
Ouço seus gritos e conheço seus pensamentos!  Você pensa que os outros são mais 
importantes só pelo fato de terem sonhos, visões e mensagens? Vocês pensam que 
eles são mais importantes para Mim do que vocês. ”  Ouço você dizer: “ Senhor, por 
que eu não tenho sonhos e visões?  Por que você não me ama como ama os meus 
irmãos? 

 EU NÃO FAÇO ACEPÇÃO DE PESSOAS 

Esses tipos de pensamentos não vem Mim! Esses pensamentos são de feridas 
internas e o inimigo aproveita esses pensamentos, enquanto você lê os outros sonhos, 
visões e mensagens.  Quando esses pensamentos vierem, levante-se e comece a 
louvar-Me e a adorar-Me!  

Chame-Me e peça-Me para curá-lo por dentro. Pegue sua bíblia e busque as escrituras 
os Meus pensamentos e o Meu amor por você!  Tome seus olhos, seu coração e seus 
pensamentos, e fixe-os em Mim!  

NÃO ESTÁ ESCRITO… 

1 Coríntios 12: 4-11  
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Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de 
ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo 
Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para 
o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo
mesmo Espírito, a palavra da ciência; e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro,
pelo mesmo Espírito, os dons de curar; e a outro, a operação de maravilhas; e a outro,
a profecia; e a outro, o dom de discernir os espíritos; e a outro, a variedade de línguas;
e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas
essas coisas, repartindo particularmente a cada um COMO ELE QUER.

AS COISAS ESTÃO SE MOVENDO RAPIDAMENTE E SENDO REVELADA AOS 
MEUS FILHOS E ALGUNS DEVEM CRESCER RAPIDAMENTE!  Estou lhe dizendo 
agora que não há mais tempo para retroceder!  

Portanto, procure-Me com todo o  seu coração, toda a  sua alma e toda a  sua força 

Isso significa que você deve fugir do Facebook ou qualquer outra coisa com a qual 
passe mais tempo do que Eu!  

PASSE TEMPO COMIGO, ENTRE NA MINHA PRESENÇA E GASTE O SEU TEMPO 
NA MINHA PALAVRA! 

Fonte: https://444prophecynews.com/spend-time-with-me-cynthia-laubach/ 
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Mensagem Completada em 18-10-17. Recebi essa mensagem do Senhor 

durante muitos meses.  

Desejo falar com vocês claramente para que meu povo não esteja em 

confusão quando as coisas que estou prestes a falar começarem a 

acontecer.  

Estou (100%), convicto que tenho a permissão de Deus para liberá-la. Por 

favor, sempre vá ao Senhor quando houver mensagens reveladas. 

 “Meus filhos, desejo falar-lhes com muita clareza para que o meu povo não 

fique confuso quando as coisas que estou prestes a falar começarem a 

acontecer. Existem muitas vozes conflitantes em seu mundo, especialmente 

na “mídia convencional”, rádio, televisão e “internet”. A maioria fica confusa 

por causa da rede de mentiras que o inimigo tece. O que Falo não se 

confunde. O que Falo dá paz de espírito. Falo por amor. Há alguns que 

alegam ouvir a Minha voz, mas as suas mensagens geram medo e confusão. 

Eu não desejo isso! Quando Falo, desejo que vocês cresçam em sabedoria e 

conhecimento; vocês não podem ter medo. O medo não vem de Mim. O 
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único medo que vocês devem ter é o temor do Senhor, vocês não devem 

temer nada além de Mim. Protegerei aqueles que Me temem. 

Quero que vocês observem o ódio planejado, divisão, turbulência, luta e 

caos que vocês vêm no seu mundo. Seu inimigo quer guerra e morte e ao 

seu redor e está prestes a ficar muito pior. Embora ele não tenha sucesso, o 

plano do inimigo é matar toda a humanidade e não deixar nenhum de vocês 

nesta Terra. O mundo fica mais escuro a cada dia e logo a única luz que 

estará na Terra estará naqueles que têm o Meu Espírito. Eles serão minha 

noiva remanescente, embora em pequenos números, Eu os protegerei. O 

inimigo não será capaz de tocar um fio de cabelo da cabeça dos meus 

remanescentes. 

 O que vocês vêm agora no cenário mundial é uma Grande Ilusão. Eles estão 

fazendo a humanidade acreditarem no falso paradigma de “mocinhos” contra 

“malvados”, mas eu lhes digo, todos estão do lado do inimigo. 

O inimigo escolheu 2 bodes expiatórios. Eles são suas marionetes, puxam 

suas cordas e criam batalhas verbais, violências, assassinatos, caos e 

confusão. O mal também controla Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping e 

Kim Jong Un, assim como todos os outros líderes de todas as outras nações 

deste mundo. Esses líderes não percebem que a escuridão é profunda, 

embora pensem que estão fazem o bem, estão profundamente na escuridão. 

No entanto, a escuridão por trás dos bastidores é muito mais profunda e 

escura. Seu líder é Satanás. 

Eu lhes disse muitas vezes que haverá um evento que desencadeará a 

sequência de destruição e cataclismo no tempo do fim, logo depois vem a 

Minha ira. Eu lhe contei muitas coisas sobre este evento. Ele será o pontapé 

inicial de muitos outros eventos que serão muitas vezes piores. O evento 

que ocorrerá na América será 10 vezes mais destrutivo do que qualquer 
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coisa que já se viu. Após este evento, o sistema financeiro da América e, em 

seguida, o mundo começará a entrar em colapso total. Não será muito 

rapidamente, mas acontecerá rapidamente.O evento será um ataque de 

“Falsa Bandeira” orquestrado pelos líderes das trevas que agora são 

conhecidos como o “Estado Profundo”. Eles se escondem nas sombras, mas 

serão expostos depois que eu permitir a Destruição. Esse são parte do Meu 

julgamento sobre um povo impenitente, para levá-los para os Meus braços. 

Esses julgamentos devem causar arrependimento e redenção de uma 

geração má que não segue os Meus caminhos. Os julgamentos se tornarão 

cada vez piores, à medida que o mundo não se arrepender. 

 O evento “Falsa Bandeira” também envolve fogo, mas não como você 

espera. Mais uma vez (como em 9–11) isso virá de armas avançadas de 

“tecnologia alienígena” que a maioria de vocês nem sabe que existe. Será 

forjado para que pareça que o ataque foi realizado por um inimigo. No que 

lhe concerne a parte atingida, retaliará e assim começará. 

A América entrou na Segunda Guerra Mundial em um ataque de “Falsa 

Bandeira” (Pearl Harbor) e entrará na Terceira Guerra Mundial da mesma 

maneira. Ela vai descobrir agora que Eu não luto mais por ela. 

A América sofrerá uma derrota humilhante e devastadora porque não me 

segue mais. Após o colapso financeiro, começa a guerra civil na América, 

visto que os benefícios e direitos das pessoas serão cortados, e somente 

aqueles que Me seguirem de perto serão providenciados. Este será um 

grande teste para os Meus filhos: a provisão de sua comida e provisões para 

aqueles que estão perdidos e em necessidade, esta será a maneira que 

muitos entrarão em Meu reino; através dos atos amorosos dos Meus filhos. 

É quando você mostrará sua fé pelas suas obras, e aqueles que não me 

conhecem descobrirão de fato que realmente não Me conhecem como 

pensavam. 
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Donald J. Trump não pode salvar a América, SOU o único que posso fazer 

isso, mas ela não Me quer. Donald faz parte dos planos do maligno e ele 

recebe ordens dele, embora tenha planos diferentes, agora é cúmplice deles. 

Após o evento, os Estados Unidos começarão a gritar por seu ex-líder, 

Barack Obama. Ele retornará, não por eleição. As pessoas da América vão 

amá-lo ainda mais do que antes. Ele será a sua esperança. Eles irão com os 

seus planos malignos, porque ele será possuído pelo próprio Satanás, ele os 

encantará e seduzirá para adorá-lo através de sua língua mentirosa e de 

seus sinais e maravilhas miraculosos. A maioria terá sua marca depois que 

os grandes terremotos e “tsunamis” caírem sobre à Terra. Então as outras 

grandes cidades da América serão completamente destruídas por seus 

inimigos, enquanto a Babilônia, a Grande, cairá em uma hora. Isso será feito 

com bombas nucleares dos inimigos da América, de dentro e de fora. Obama 

seguirá para governar o mundo depois de ter cumprido sua meta de destruir 

a América. Ele se preocupará em escolher um culpado. Ele estabelecerá o 

governo da besta quando os anjos caídos, que serão chamados de 

alienígenas, estiverem na Terra. Obama será seu líder, pois, ele é um deles, 

o que significa que ele não é da raça de Adão. Eles parecerão benevolentes

quando limparem a radiação das bombas nucleares, mas suas intenções são 

puras maldade. Eles dirão que são seus criadores e até oferecerão uma 

prova falsa; esta é a forte ilusão e a maioria dos homens será vítima de sua 

sedução. Eles instituirão a marca do sistema de compra, venda e comércio 

da besta. Esta marca da besta consistirá em uma marca visível do lado de 

fora do corpo. Haverá renúncia de Jesus, como Senhor e Salvador, e aliança 

com a besta que é o Obama, e também um chip de computador colocado na 

mão direita ou testa que muda o “DNA”, de modo que aquele que o recebe 

não é mais da raça de Adão e assim será condenado ao lago de fogo para 

sempre. Eles tentarão conhecer tudo e controlar tudo, mas somente Meu Pai 

pode fazer isso, pois, Ele é o Deus Altíssimo, e ninguém pode se comparar a 

Ele! 
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Haverá um grande terremoto global, e o sol se tornará completamente 

negro e a lua em sangue, e as estrelas cairão na Terra fisicamente e 

espiritualmente como uma figueira que cai os seus figos quando é abalado 

por um vento poderoso. Então o céu recuará como um pergaminho enrolado, 

todas as montanhas e ilhas serão removidas de seu lugar. Haverá 3 dias de 

escuridão e minha noiva remanescente será transformada em corpos 

glorificados e então eles sairão e trarão a poderosa colheita por todo o 

mundo. Quando estiver terminado, quando a plenitude dos gentios for 

trazida, então eu os encontrarei nas nuvens e eles serão poupados da minha 

ira. Porque ninguém ficará no dia da minha ira. Todos se curvarão ao Rei dos 

reis e Senhor dos senhores.  Peço-lhe que se incline a Mim agora para que 

possa estar comigo naquele dia, o dia do Senhor. 

ESSAS ADVERTÊNCIAS! VEM RAPIDAMENTE! 

Yeshua  

Mashiach  

Jesus Cristo ” 

Fonte: 

https://444prophecynews.com/i-wish-to-speak-to-you-very-clearly-so-that-my-people-are-not-in-confusion-when-t

he-things-that-i-am-about-to-speak-of-begin-to-happen-holy-spirit-wind/ 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/06/dream-interpretation-and-word-bank-on-fire/ 

Sonho, Interpretação e Palavra: Banco em Chamas 

6-30-19

Três semanas atrás (6-8-19 eu acho) Eu tive um sonho que eu realmente             
não entendia no começo, então eu orei sobre isso. Eu geralmente não            
tenho sonhos que eu me lembro assim quando eu acordar, isso em si é              
significativo. O Espírito Santo confirmou-me que foi um sonho de          
advertência que me foi dado para compartilhar com aqueles que estão no            
corpo de Jesus Cristo. 

No sonho original, vi um banco, não um arranha-céu, mas um prédio            
grande com vários escritórios. (semelhante à foto acima) Então eu vi um            
caminhão-tanque semi-reboque-reboque, exatamente como os que      
enchem os postos de gasolina, parou ao lado do banco, o que achei muito              
estranho. Em seguida, vi muitas pessoas, que eu tinha apenas um           
"conhecimento" sobre executivos bancários em ternos caros, saindo        
sorrateiramente do prédio. Assim como o último desses banqueiros         
chegou a uma distância segura, houve uma enorme explosão e o sonho            
acabou. 
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Então você pode ver que o sonho original não foi muito fácil de             
interpretar, mas eu sabia que o Senhor iria dar mais sobre isso e Ele fez.               
Mas eu não obtive a interpretação deste sonho até 6 a 28 de 6 a 19 de 19,                  
juntamente com algumas visões adicionais durante meu tempo matinal de          
oração e adoração. Ele faz as coisas em seu próprio tempo e não devemos              
tentar apressá-lo ou correr na frente dele. É quando tentamos fazer as            
coisas com nossa própria força e / ou conhecimento. Isso é chamado de             
“andar na carne”, mas para ouvir e / ou ver o que o Espírito Santo está                
fazendo, devemos estar andando no Espírito ou cedendo o controle de           
nosso corpo, alma e espírito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo            
morrendo para a carne diariamente. (Se você gostaria de ler mais sobre            
isso, aqui estão algumas grandes escrituras de Romanos 8, Gálatas 5).           
Então, quando eu entreguei totalmente esse sonho e o coloquei aos pés            
de Jesus, Ele me deu as visões adicionais que eu precisava, junto com a              
interpretação e a mensagem que Ele quer falar para todos nós. 

A primeira visão rápida que tive foi sobre o caminhão-tanque          
semi-reboque. O motorista do caminhão engatou a mangueira de entrega          
no tanque de armazenamento subterrâneo e depois foi embora. Enquanto          
as costas do motorista estão viradas, um homem mascarado desconectou          
a mangueira do tanque e começou a despejar milhares de galões de            
gasolina em todo o lado de fora do banco. Então eu vi a segunda visão               
instantânea de outro homem mascarado segurando uma partida acesa e          
ele jogou na gasolina por todo o chão e de repente o prédio inteiro estava               
em chamas. Esses homens mascarados podem ser membros do ISIS ou           
de alguma outra organização terrorista ou alguém que se pareça com um            
deles, como spetsnaz russo ou até mesmo algum outro grupo que eu não             
conheço. O edifício não foi totalmente destruído, mas foi muito danificado. 

Isto é o que o Senhor me deu para a interpretação de tudo isso junto. O                
banco representa o sistema financeiro atual, com o dólar americano como           
moeda de reserva mundial, que está em vigor desde o início do Petrodólar             
em 1974 pelo presidente Richard Nixon e pelo secretário de Estado Henry            
Kissinger, da família real saudita, os mais poderosos e membro da OPEP            
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Isso tirou a América          
do padrão-ouro (também chamado de acordo de Bretton Woods) e forçou           
todas as nações importadoras de petróleo do mundo a comprar dólares           
americanos para comprar petróleo. O caminhão tanque de combustível         
semi-reboque representa o sistema SWIFT que fornece moeda ao sistema          
bancário atual. A gasolina em si é representativa do petrodólar que           
alimenta o atual sistema bancário. Quando a mangueira de entrega é           
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desconectada e transborda por todo o solo, ela representa países que           
estão ignorando o petrodólar e usando seus próprios sistemas para          
transações. O homem mascarado que joga a partida acesa representa o           
USS Abraham Lincoln sendo atingido pelo fogo e afundando. Os          
banqueiros e os ricos sabem que isso está chegando porque isso faz parte             
do plano da Nova Ordem Mundial de trazer o novo sistema financeiro, que             
será o sistema da besta. O incêndio e a explosão no edifício do banco              
representam uma enorme desaceleração na economia da América e na          
guerra com o Irã. O sistema bancário atual que envolve o petrodólar não             
será reduzido neste momento, mas será severamente enfraquecido. O         
evento inicial de chumbo irá danificá-lo ainda mais. Haverá muitos          
cataclismos naturais que trarão também a economia americana. Ele não          
vai descer até que o sexto selo termine um grande terremoto causado por             
um asteróide no Caribe (como visto por Efrain Rodriguez) e então Rússia e             
China atacam e invadem a América e todas as suas principais cidades            
serão queimadas até o chão. 

Esta é uma palavra que o Senhor me deu na manhã de 30 de junho de                
2019, que acompanha tudo o que foi dito acima. 

“Meus filhos, vocês são os únicos que me ouvem agora, por favor,            
levem esta mensagem muito a sério. O mundo está preocupado          
com seu próprio microcosmo da vida. Permitirei que as coisas de           
que falei agora atraiam sua atenção para que olhem para Mim e            
clamem por Mim. Alguns se voltarão para Mim, mas a maioria não            
e endurecerão seus corações e endurecerão seus pescoços ainda         
mais para Mim. 

Tem havido muitos espíritos enganadores e falsos profetas        
enviados entre o Meu povo para lhe dizer que tudo vai ficar bem             
por agora e que você tem anos para se preparar, mas isso é             
totalmente implícito! Alguns dos juízos já chegaram a vocês,         
América, mas há muito mais vindo porque não há arrependimento          
na terra. Olhe para o meio do seu país, América, suas plantações            
não foram plantadas, escassez de alimentos e fome estão         
chegando à terra da abundância. A explosão na refinaria na          
Filadélfia foi o começo do que está por vir também. Mais e ainda             
maiores refinarias serão retiradas e seu sistema de transporte         
chegará a uma parada brusca, à medida que o preço do           
combustível, dos alimentos e de tudo o mais disparar. Isso será           
multiplicado ainda mais por causa da queda do petrodólar. Está          
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tudo convergindo para você agora, América. Você vai bater e          
queimar em uma hora! Eu tenho falado isso muitas vezes para           
muitos dos Meus mensageiros e acontecerá porque você é a          
grande Babilônia! 

Para todos os que querem ouvir e ver, você deve buscar-Me agora            
com todo o seu coração, para que eu fortaleça seu corpo, alma e, o              
mais importante, o espírito, para o que está prestes a acontecer.           
Tudo o que eu disse aos Meus profetas está prestes a acontecer            
tanto bons quanto maus, não apenas na América, mas no mundo           
inteiro. Não há lugar que escape ao julgamento, exceto onde meus           
filhos santos estão localizados. Minhas bênçãos estão sobre eles. A          
escuridão está aumentando, mas a luz também está subindo e vai           
superar a escuridão, mas não pode haver escuridão em você,          
minha noiva remanescente. Suas vestimentas devem ser sem        
mancha ou ruga ou qualquer coisa assim, lavada em branco          
espumante no meu sangue que foi derramado. Você brilhará por          
Mim e mostrará Minha misericórdia no julgamento, enquanto te         
capacito a fazer poderosos milagres nunca antes vistos sobre a          
terra antes que eu te traga para casa para estar Comigo para            
sempre. 

A primeira parte do julgamento sobre a América é através da porta            
e o resto vem rapidamente. Você vai ver isso acontecer com seus            
próprios olhos e saber que você foi avisado. Sejam cheios do Meu            
óleo que eu dou livremente e Meu suprimento nunca fica seco!           
Peça de Mim e eu dou a todos aqueles que Me desejam mais do              
que qualquer coisa ou qualquer outra pessoa e você transbordará          
e tocará os outros com Meu amor. 

Jesus 

Yahshua ” 
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Fonte: https://444prophecynews.com/alien-deception-elizabeth-marie/ 

2019.07.02

ENGANO ALIENÍGENA 

Na manhã seguinte, enquanto orava, recebi uma mensagem do SENHOR a 
respeito disso. Esta é a primeira vez que recebi algo sobre este tópico. É 
algo que não está no meu 'radar', provavelmente porque eu não tinha 
ouvido nada do Senhor sobre isso ... até agora! 
Embora eu não esteja muito familiarizado com esse assunto, sei que os 
seres alienígenas não são do Senhor, mas são demoníacos por natureza. 

MENSAGEM: 
Aqui está a mensagem que recebi: 

A ENGANO ALIENÍGENA vai acontecer em breve. Eles virão como 'lobos em 
roupas de ovelha'. Eles fingiram ser uma coisa, mas na verdade estão 
mentindo. Eles virão em paz, mas trarão guerra ... (especialmente) guerra 
no espírito. 
Esses alienígenas são demoníacos e não de mim. Eles servem outro e estão 
em uma missão. No começo, tudo parecerá bem, mas eles não conseguirão 
esconder sua verdadeira identidade por muito tempo. Juntos, com os 
iníquos deste mundo, eles se uniram para trazer o maior número possível 
para a condenação eterna. 
Aqueles que caminham no ESPÍRITO verão no ESPÍRITO, e não serão 
enganados. 
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Não pare de soar o alarme e exponha suas falsidades. 
Esses alienígenas são amigáveis ou inimigos? Eu te digo que eles são seus 
inimigos! NÃO se envolva com eles de maneira alguma! 
Orem a mim e eu te libertarei, e te salvarei da sua teia. 
Continue mantendo os olhos bem abertos e mantenha as linhas de 
comunicação abertas entre nós. É de joelhos que você encontrará instruções 
seguidas de confirmações em MINHA PALAVRA. 
Enquanto o  mundo fica mais louco e mais louco, vou trazer sanidade para 
aqueles que me procuram! 
Acompanhe atentamente agora, 
Seu Amado Messias 
JESUS 

EFÉSIOS 6:12 
“Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os 
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste 
mundo, contra a impiedade espiritual nos lugares celestes.” 
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Fonte: 
https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-the-downfall-of-america----intercessory-prayers-n
eeded 
https://www.youtube.com/watch?v=l1wzZkRtQ4w 

2019.07.03

advertência profética: a queda da América / orações de intercessão 
necessárias! 

Recebi esta mensagem enquanto orava em 3 de agosto de 2019. 

Primeiro vi o SENHOR JESUS à distância. Em vez de vê-lo sentado na 
pedra branca, onde eu o vejo muitas vezes, ele estava em pé sobre aquela 
rocha, e parecia estar sobre a paisagem inteira. Eu fui lembrado que ELE é a 
ROCHA! 

"Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos 
são justiça, um Deus de verdade e sem injustiça; justo e reto é ele", 
Deuteronômio 32:4. A mensagem que eu recebi foi uma chamada para a 
Oração de Intercessão para os Estados Unidos, a igreja perdida e morna. 

Definição de Oração Intercessora: 
"A oração de intercessão é a oração pelos outros. Um intercessor é aquele 
que toma o lugar de outro ou invoca o caso de outro. Um estudo bíblico 
define intercessão como "oração santa, crente e perseverante pela qual 
alguém suplica a Deus em nome de outra pessoa ou por outras pessoas que 
precisam desesperadamente da intervenção de Deus”. 
https://www.allaboutprayer.org/intercessory-prayer.htm 

Mensagem: 
"Eu sou a ROCHA, eu sou o caminho, a verdade e a vida e só há um 

caminho para o PAI. e isso é através de CRISTO sozinho. 
Eu ouço o chamado de MINHAS ovelhas, e como o bom pastor, eu vou 

e cuido das suas necessidades! Aqueles que não estão comigo, eu espalhei. 
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Eu dou avisos sobre avisos, mas poucas pessoas os ouvem.          
Entretanto, mais uma vez mais vou soar o alarme do que está vindo sobre a               
terra. Há uma plano desleal e traiçoeiro para derrubar a América. Será a             
queda da América, se o MEU povo não orar. Não fazendo nada, eles estão              
entregam as suas próprias vidas para o MEU inimigo. 

Ore para que as pessoas acordem antes que seja tarde demais... para            
que eles também possam começar a orar! 

Onde estão as MINHAS pessoas sagradas e justas? Por que tudo esta            
silencioso, exceto por um pequeno remanescente? Eles não têm bocas para           
que possam orar para mim? Eles não têm ouvidos para que possam ouvir de              
mim? Eu estou batendo nas portas de seus corações, mas será que eles             
estão ouvindo? O inimigo os cegou para suas verdadeiras circunstâncias,          
então eles nem sequer sabem que estão prestes a serem pegos em uma             
armadilha da qual eles não conseguirão escapar. 

São as orações de fé que movem montanhas. Sem as orações dos            
santos, tudo estará perdido nesta terra outrora grandiosa. Eu levantarei          
completamente a MINHA mão de proteção e os julgamentos cairão          
rapidamente. Não tem que ser assim, mas MINHA igreja foi infiltrada, e se             
tornou fraca, assim como desamparada. (O julgamento começa na casa de           
DEUS!) 

O sal perdeu sua salinidade, e não é bom mais a não ser para ser               
pisado. Eu sofro pelo que está por vir, porque não precisava ser assim, pois              
o dilúvio (de julgamento) estava sendo retido por um tempo. A igreja deve           
ser a presença restritiva do ataque do mal, no entanto, ela foi neutralizada e             
a represa está prestes a quebrar!

Há um remanescente, porém, que reteve o mal por um tempo. Estes            
Guerreiros de Oração serão abençoados e altamente recompensados,        
embora se tornem cansados, desiludidos e desanimados com o mal que os            
rodeia.  

Chamo a atenção desses poucos pequenos e preciosos e digo a eles            
que não desistam, mas continuem batalhando no ESPÍRITO. Eu ouço suas           
orações e estarei com eles mesmo em tempos de grande aflição. Eles têm             
um lugar especial no MEU coração, pois eles são o coração de DEUS. 

O tempo está diminuindo e logo não haverá mais. Aproveite ao           
máximo até que o grande resgate chegue e eu levar MINHA noiva para             
longe. 

Atenciosamente, 
YESHUA 

Então eu perguntei ao Senhor se havia algo mais que Ele queria            
compartilhar e ouvi isso: 
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ninguém quer orar por nada, exceto por suas próprias necessidades. 
Eu preciso de intercessores que saibam orar. 
Eu preciso daqueles que estão dispostos a aprender a orar! 
Preciso de corações que posso ensinar para que posso moldar de           

acordo com MINHA semelhança. 
Eu preciso de servos dispostos que farão a MINHA vontade e não os             

deles próprios. 
Preciso que meus filhos QUEIRAM passar tempo comigo. 

Escrituras: 
"Portanto exorto em primeiro lugar que súplicas, orações, intercessões e          
gratidão sejam feitas por todos os homens, pelos reis e por todos os que              
têm autoridade, a fim de levarmos uma vida tranqüila e pacífica com toda             
piedade e reverência. Pois isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso             
Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao            
conhecimento da verdade." 1 Timóteo 2:1-4 
"Porque os olhos do SENHOR estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão              
abertos para as suas orações; mas a face do SENHOR é contra os que fazem               
o mal." 1 Pedro 3:12
"A oração de um justo é poderosa e eficaz". Tiago 5:16
“Tu és o sal da terra. Mas se o sal perde a sua salinidade, como pode ser                
salgado novamente? Já não é bom para nada, exceto para ser jogado fora e             
pisado." Mateus 5:13
" Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a Sua vida pelas ovelhas." João               
10:11
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Fonte:  
https://holyspiritwind.net/2019/07/cry-out-to-me-with-all-of-your-heart-and-make-me-your-greatest-desire-now-b
efore-the-greatest-storm-of-all-time-hits/ 

Receibi 7-10 and 7-11-19 

As palavras que eu falo para você agora são mais sérias do que qualquer              
aviso sobre qualquer destruição física ou calamidade que eu poderia lhe dar.            
A razão pela qual eu lhe dou avisos sobre o que está por vir é para que você                  
se esconda em Mim, mas quantos realmente fizeram isso? Alguns gostam de            
pensar que estão preparados para qualquer eventualidade de desastre e          
calamidade, mas você não pode comprar proteção, do que está vindo, da            
Amazon ou do Walmart. Não importa o quanto você estocar, não será            
suficiente se você não me conhece. Não importa que tipo de fortaleza você             
construa, ela não suportará o tremor que está chegando se você não estiver             
na Rocha. EU SOU o único abrigo que suportará a próxima tempestade. Todo             
outro refúgio para você será despedaçado, destruído, espalhado e depois          
incendiado e totalmente destruído. Nada do que você vê ao seu redor agora             
vai sobreviver ao que está por vir. Somente aqueles que verdadeiramente           
encontraram seu refúgio em Mim permanecerão. Eles habitam em mim e eu            
neles. 
Então eu te pergunto neste dia, você realmente me conhece pelo Espírito ou             
você só tem conhecimento da Minha existência? Você sabe tudo sobre Mim e             
até estudou Minha vida e Minha palavra ou você Me conhece intimamente?            
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Eu sou o maior desejo do seu coração ou existem muitas prioridades em sua              
vida que vêm antes de mim? Você só fala de Mim em suas reuniões públicas               
que você chama de "igreja" ou você se encontra comigo em nossa câmara             
privada? Você é verdadeiramente Nascido de novo do Espírito ou você           
acabou de repetir uma oração que não significou nada para você? Você olha             
para aqueles que falam de Mim o tempo todo como irritantes ou fanáticos ou              
você é quem não pode deixar de falar de Mim, o maior amor da sua vida? As                 
coisas antigas realmente passaram e todas as coisas se tornaram novas em            
sua vida ou você colocou uma fachada que parece boa por fora, mas nada              
mudou por dentro? Há pecados que você não pode colocar diante de Mim ou              
você se sente terrível por ter Me magoado quando você peca? Você acha             
que eu "ignoro" esses pecados ou você procura o poder do Meu Espírito para              
superá-los? Você acredita que você e eu temos uma “compreensão” sobre o            
seu pecado e que você não precisa se humilhar diante de Mim ou você              
confessa e se arrepende? Quando você tenta orar, adorar ou ler a Bíblia,             
você acha que prefere assistir a grama crescer ou secar ou você gostaria de              
poder fazer essas três coisas o dia todo? Há coisas que você “faz por Mim ”               
que eu não lhe pedi para fazer, mas você as faz porque você racionaliza em               
sua mente que elas estão agradando a Mim ou você busca Minha vontade             
para ver o que eu gostaria que você fizesse? Eu sei a resposta para todas               
estas perguntas e eu quero que você examine a si mesmo antes de Mim,              
honestamente deixe Meu Espírito sondar as profundezas de seu coração e           
ver o que Ele encontrará. O que ele acha muitas vezes será muito feio, mas               
eu vou tirar isso de você se você realmente quiser. Muitos de vocês só me               
conhecem externamente, mas não internamente. Você realmente não me         
convidou para jantar com você e ter comunhão com você e eu ainda estou              
de pé na porta e batendo. Você pode por favor me deixar entrar? 
Eu disse à mulher no poço que aqueles que adoram o Pai devem adorar em               
espírito e em verdade. Isso sempre foi verdade e ainda é. Há quem goste de               
citar o versículo “Se me ama, guarda os meus mandamentos” (João 14:15)            
e isso é verdade. Mas se guardares os Teus mandamentos, guardando           
apenas a letra da lei, sem estar cheio do Meu Espírito de amor, alegria, paz,               
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio       
e estar em constante comunhão Comigo, você falhou. O amor é o            
cumprimento perfeito da lei. Não há outra maneira de cumpri-lo, não           
importa o que você faça. É verdade que fé sem obras é morta, mas obras               
sem amor também estão mortas. Se você está cheio do Meu Espírito Santo,             
você cumprirá a Minha lei. Ele leva você a toda a verdade e a Minha lei é a                  
verdade. Meus mandamentos não são difíceis de guardar, no Espírito, mas           
na carne eles são impossíveis de se manter. É por isso que no antigo pacto o                
sangue dos animais era necessário porque NINGUÉM PODERIA MANTER A          
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LEI PERFEITAMENTE! Exceto eu, o Cordeiro perfeito que foi morto desde           
antes da fundação do mundo. Eu não acabei com a Minha lei, eu a cumpri e                
fiz o caminho para todos que receberiam o Meu Espírito para cumpri-la,            
através do Meu único sacrifício de sangue para TODOS que a aceitasse. Você             
deve permanecer comigo no Espírito, para que você não caia no pecado e             
nas coisas carnais. Sem o Meu Espírito dentro de você, você não pode “Amar              
o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com              
toda a sua mente”. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é              
assim: 'Você amará o seu próximo como a si mesmo'. Nesses dois           
mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas. ”(Mateus 22: 37-39) Eu           
fiz todo o trabalho, mas você deve morrer para si mesmo e dar-Me tudo             
para que eu possa viver através de você pelo Meu Espírito que vive Dentro             
de você. Porque todos os que são guiados pelo meu Espírito são estes filhos             
de YHVH .
Eu quero que você saiba com certeza que você me conhece e eu conheço             
você. Chore para Mim com todo o seu coração e faça de Mim o seu maior               
desejo agora, antes que a maior tempestade de todos os tempos atinja. Em            
vez de ser soprado, espancado, machucado, e com medo de cada onda que            
chega a você, você andará sobre a água e comandará o mar revolto a ficar              
quieto pelo poder do Espírito que me ressuscitou dos mortos, pois Ele           
também habita em você. Acredite em Minhas palavras e você vencerá este           
mundo, pois eu o superei e chamei você também. Eu nunca peço a você             
para fazer qualquer coisa que seja impossível em Mim todas as coisas são            
possíveis!
Olhe para cima, a tempestade está em cima de você!
Olhe para cima, sua redenção está próxima!
Jesus
Yashua
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Fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2019/07/behold-i-have-told-you-all-things.html 

EIS QUE EU TE DISSE TODAS AS COISAS 

Nota: O Senhor começou recentemente a me lembrar e me levar a            
reler e publicar pela primeira vez as palavras, sonhos e visões que Ele me              
deu em 2017. Algumas dessas palavras foram publicadas, mas a maioria           
nunca foi publicada ou enviada. Essas mensagens falam dos dias em que            
vivemos atualmente e também dos dias em um futuro muito próximo.  

Mensagem recebida em 24 de setembro de 2017 

Marcos 13:14-32 (Leia e refira-se a todos os versículos anotados.) 
Mas vós vede; eis que de antemão vos tenho dito tudo. 

Transcrição: 
Meu filho, Por acaso não te contei todas as coisas que acontecerão?            

(Ele está se referindo a todas as coisas aqui na América, como eu estava              
orando e perguntando a Ele sobre as coisas ou eventos que aconteceriam na             
América.) Já falei sobre a Temporada dos Furacões - que ainda não acabou.             
Ainda haverá mais tempestades por vir.  

Eu por acaso não te falei da época dos terremotos? Estes estão            
começando agora e, como as dores do parto, ficarão mais intensos e com             
mais frequência. 

Não lhe mostrei a Grande Onda de Maré que inundará a Costa Leste? 

E Eu, por acaso, não lhe mostrei as tropas que invadindo este país             
(América) para levar as pessoas ao cativeiro? 

Por acaso não lhe mostrei o Grande Avivamento e Colheita de Almas            
que virão durante os Quatro Julgamentos?  

Não pense que eu não vi a impaciência do Meu Remanescente. Muitos            
pensaram que eu estava vindo para minha noiva, mas ainda não é a hora.  

(O Senhor estava se referindo aqui à data do arrebatamento de           
setembro de 2017, quando muitos cristãos esperavam que o arrebatamento          
acontecesse, mas ficaram desapontados, pois se provou que era uma data           
falsa. E muitas datas no futuro provarão serem falsas) 

Meu filho, meus filhos, não tenha pressa em ver os julgamentos, pois            
você não precisa VER para saber que eles estão chegando. Só porque você             
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NÃO o vê no mundo natural, NÃO significa que isso não vai acontecer.             
TODAS ESSAS COISAS FORAM PLANEJADAS DESDE O INÍCIO DO TEMPO. 

Meus julgamentos estão chegando agora. Esta nação (América) ME         
forçou a fazer isso. Muitos, muitos vão perecer, mas eu não quero que isso              
aconteça. Eu lhe mostrei apenas uma FRAÇÃO PEQUENA das mortes que           
está vindo para essa nação (América). Mesmo com isso, você não poderia            
falar sobre o que viu. 

(O Senhor está se referindo aqui às várias visões que Ele me deu             
sobre a destruição, devastação, horror e morte que Ele me mostrou que            
estão vindo para a América (e também para o mundo) nos dias vindouros.             
Eu fiquei, literalmente, incapaz de falar sobre isso com minha esposa por            
horas depois de receber essas visões. Toda vez que tentei falar com ela para              
contar o que havia acabado de ver e experimentar, eu só era capaz de              
chorar, chorar e chorar. Eu tentei e tentei, repetidamente, mas sem           
sucesso; eu era incapaz de falar sobre isso e que só me fazia chorar. O               
horror, a morte e a devastação são muito além de qualquer descrição            
adequada que eu pudesse dar.  

O Senhor tem mostrado para mim, que a maioria das pessoas não tem             
absolutamente nenhuma idéia e não pode nem sequer começar a entender           
ou compreender a magnitude da morte e da destruição que está chegando.            
A MAIORIA dos cristãos NÃO estão preparados para o que está por vir e NÃO               
saberá o que fazer quando essas coisas começarem a acontecer. Eu vou            
postar essas visões, na medida que o Senhor me conduz.) 

Eu estou retendo o máximo que EU posso, dando a TODOS que estão             
no caminho do Julgamento uma chance de Me receber. Muitas vidas estão            
no Vale da Decisão na costa oeste dos Estados Unidos. Eu tenho falado ao              
Meu Povo que saísse da costa pelos Meus profetas, por Meus vigias, por Meu              
Espírito nos tempos calmos da oração. Aqueles que Me ouvem estão saindo            
ou já saíram.  

(Há também cristãos na costa oeste que o Senhor disse          
especificamente para não sair, pois devem permanecer ali para um propósito           
e/ou tarefas específicas e serão protegidos. É por isso que é tão importante             
procurarmos individualmente o Senhor, para ouvi-Lo por nós mesmos e          
saber o que Ele tem especificamente para cada um de nós.) 

Estou enviando um terremoto 9.1 para despertar o Meu Povo. Se eles ainda             
não saírem, o 12.2 os pegará. Não duvide, está chegando muito em breve. 
Amém. 
Messias Jesus 
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(Esta mensagem me foi dada no dia seguinte ao terremoto de 7 graus em 
Anchorage, Alasca) 

12-1-18

Meus filhos, o tempo de agitação começou e não vai parar até eu voltar. Só 
porque nem tudo acontece em um dia, haverá zombadores e 
escarnecedores, mas eu lhes digo que a intensidade aumentará. Marque 
minhas palavras! O número 7 é o meu número e você viu isso neste último 
tremor. Isto é apenas o começo! Este foi apenas um aviso em comparação 
com o que está vindo em sua terra a América. 

Quem se arrependeu por causa desse aviso? Você compartilha a destruição 
na sua mídia social e em todos os seus dispositivos, mas você já prestou 
atenção? Você já considerou que eu, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso 
dos Deuses está tentando chamar sua atenção? Você despertará do seu 
sono e correrá para os Meus braços que esperam ou você cairá no buraco 
quando a Terra se abrir e engolir você? A escolha é sua! Eu te amo e quero 
que você me escolha, mas eu não vou forçá-lo. No entanto, farei tudo em 
meu poder para convencê-lo a gritar para mim. 

Eu dei aos Meus filhos e filhas sagrados muitos sonhos e visões dos terríveis 
terremotos que vão acontecer muito em breve. Eu lhes digo que estes são 
mais terríveis que você pode imaginar. Os terremotos que você teve até 
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agora são apenas uma pequena amostra do que está por vir. O "Big One" 
está chegando! Muitos de vocês dizem: "Nós ouvimos isso há décadas", mas 
eu digo que isso vem agora! Ainda que se tenha demorado por causa da 
minha grande misericórdia, de que aproveitaste, não tardará. Você acha que 
é uma coincidência que a maioria das cidades malignas deste mundo 
estejam em limites de placas tectônicas? Não é! Nem é uma coincidência 
que as cidades mais malignas também estejam perto de grandes massas de 
água, para que eu possa usar minhas águas para levantar-se em julgamento 
sobre elas. 

Anchorage só sentiu um tremor comparativamente pequeno e ainda assim 
você se maravilha com o que a destruição foi causada. 

Seattle, você me cutucou nos olhos com sua Space Needle! Vocês se 
exaltaram acima da medida e eu os derrubarei enquanto os sacudo e trago 
fogo e água. 

Vancouver, humilhe-se diante de mim! Faça-se baixo ou eu vou fazer você 
baixo, arrasar no chão. 

Portland, você me rejeitou e minha violência amorosa, assim, um fim 
violento que você terá. 

São Francisco e Oakland, vocês sentiram o Meu tremor antes, mas não é 
nada comparado ao que vocês verão no futuro, pois vocês abandonaram 
suas afeições naturais pela perversão e devassidão. Você diz que tem 
orgulho de ser “gay”, mas seu orgulho está levando a uma queda e sua 
“homossexualidade” se transformará em tristeza sem fim. 

Los Angeles, você é a cidade dos anjos caídos, não dos Meus santos anjos, 
você será lançado no mar e não existirá mais! 

Hollywood, você vomitou sua sujeira e perversão em todo o planeta, mas eu 
vou te limpar no fundo do mar. 

Califórnia, você queimou com fogo, mas você não se arrepende, você não 
Me dá escolha senão te julgar. 
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Las Vegas, você gosta de se chamar de "Sin City", você pronunciou o 
julgamento sobre si mesmo. 

Phênix, você deve queimar, mas você não se levantará das cinzas. 

Não só no oeste você deve queimar, oh Babilônia, mas todas as suas 
grandes cidades devem queimar. Todas as vossas cidades são uma 
abominação para mim! Eles são centros para o mal e o pecado e eu os 
abalarei e inundarei e os queimarei e assim eles serão purificados. Depois 
que o tremor se intensifica no oeste, o fogo cairá no leste. Nova York, 
Chicago, Boston, Filadélfia, Washington DC e muito mais. América, depois 
que você ajudar na divisão da Minha terra, então sua terra será dividida no 
meio e toda a nação sentirá o tremor violento! América, você deve sentir 
minha mão contra você e Minha ira será derramada sobre você e você será 
totalmente humilhado diante de Mim e se tornará desolado e acontecerá a 
você antes que aconteça a qualquer outra nação. 

Eu grito para você agora! Pois eu conheço os horrores que você verá, Meus 
filhos desobedientes. Seus piores pesadelos se tornarão realidade e então 
seus piores pesadelos se tornarão os melhores de seus dias, à medida que 
os eventos com os quais você nem sequer sonhou, chegarão a você. No 
entanto, mesmo as coisas mais terríveis que podem acontecer com você na 
Terra não se comparam a nem um segundo no inferno e no Lago de Fogo. 
Este é o seu destino se você não se arrepender e me escolher. Eu não fiz 
esse lugar para você, mas para o enganador de toda a humanidade. Mas 
aqueles que se deixaram enganar por ele se juntarão a ele em seu destino 
final. Eu avisei uma e outra vez para não ser enganado, mas você não deu 
atenção às minhas instruções. Sim, você nem sequer me escuta! Suas 
mentes estão ocupadas demais sendo preenchidas com as preocupações 
deste mundo e com todas as armadilhas existentes nele. Eu posso puxar um 
camelo pelo buraco de uma agulha muito mais fácil do que eu posso livrar 
um homem rico de suas posses e preocupações neste mundo, mas todas as 
coisas são possíveis comigo. Meus filhos não tenham ciúmes de homens 
ricos, pois a destruição deles está próxima e o fim deles será completo e 
total destruição no fogo para sempre. 

Eu peço a você que se arrependa e se arrependa agora enquanto ainda há 
tempo! 
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Eu vim como cordeiro e volto como leão! 

Jesus Cristo 

Yahshua ha Mashiach 
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Grande Transição Preste a Acontecer 

Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia 17 de Julho de               
2019. E são 2:30 da tarde. Estou gravando em Comal, no Reino Unido. Eu              
realmente tenho uma palavra impressionante do Senhor e a escritura que           
Ele me deu era foi do livro de Ageu, capítulo 2 versos 1 a 9. Então eu vou ler                   
e depois eu vou ler as palavras que Ele me deu. Vamos deixar as palavras               
falarem por si mesma. Mas o título é: Grandes Transição Preste a Acontecer.             
E enquanto eu andava na cidade, O Senhor ficava falando comigo e            
repetindo, “mudança”, “mudança”, “mudança”...  

Mas, tudo isso é bom para Seus filhos. Tudo é bom. Então vou deixar o               
Senhor falar com você. Oro Pai celestial que o Senhor encoraje o Seu povo              
hoje. Aumente a fé deles enquanto eles ouvem essas palavras do que o             
Senhor vai fazer na vida deles. E nós lhe louvando e agradecemos Senhor e              
que Seu testemunho é verdadeiro. E nós somos suas testemunhas. O           
Senhor sempre tem testemunhas que declara quem o é Senhor que é o             
Senhor Jesus. Eu não sei como falar Senhor então eu vou deixar as suas              
palavras falarem e, eu oro, Espírito Santo que o Senhor toque em cada um              
de Seus filhos hoje. 

Mas, eu lhe agradeço Senhor por compartilhar comigo hoje e o que o Senhor              
me der, eu vou entregar. E só lhe agradeço por me dar força hoje porque o                
Senhor sabe do meu ombro doido. E lhe agradeço e lhe louvo Senhor Jesus,              
realmente lhe dou. 

Então cobre os Seus filhos com o sangue de Jesus cristo. Oro também que o               
inimigo não pega nada do Senhor e nem atrapalhe qualquer uma de suas             
palavras. Que as Suas palavras estejam bem profunda nos corações dele           
hoje. Eu oro no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. 

Ok, então vou ler o capítulo 2 no livro de Ageu, versículos 1 a 9. Depois eu                 
continuarei com a mensagem que o Senhor deu para mim. E eu espero que              
sejam bem abençoados com essas palavras. Eu estou totalmente surpresa          
com suas palavras.  Estou confiando e acreditando em Suas palavras. 

Em Ageu 2: 1-9, “ No sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a               
palavra do SENHOR por intermédio do profeta Ageu, dizendo: 
Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué,             
filho de Jozadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: 
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Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E               
como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos,             
comparada com aquela? 
Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de            
Jozadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o            
Senhor, e trabalhai; porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. 
Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o             
meu Espírito permanece no meio de vós; não temais. 
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco,             
farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca; 
E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações,              
e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. 
Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. 
A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos                
Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos”. Amém, oh              
que palavras poderosas. 

E é isso, que a situação final da casa será maior que antes. Eu já tinha                
ouvido essas escrituras muitos anos antes. Que tudo não está perdido e que             
que Deus quer nos construir. Que Deus quer nos construir. Porque é para a              
Sua Glória. É para o seu nome.  

Então é isso que o Senhor falou, “Tudo está para mudar, meu povo, meus              
filhos. Há uma mudança iminente sobre a terra. Onde houve grandes perdas            
em suas vidas, o Senhor trará grandes ganhos em sua vida. O que uma vez               
foi perdido, será achado. Eu estou levando meus filhos a um lugar espaçoso             
e seguro que o que o inimigo fazia tirando as palavras de vida de você, ele                
não poderá fazer mais isso.  

Eu tenho ouvido seus prantos, meus filhos. Eu vou remover aqueles de sua             
vida aqueles que vinha lhe prejudicando. Eu vou edificar você na fé mais             
santíssima para que todos vocês fiquem sem mácula e sem culpa. 

No que satanas tem roubado de sua saúde física, mental e emocional, Eu             
vou restaurar. Eu sei o quanto estão cansado. Mas, há mudanças preste a             
acontecer em sua vida. Aqueles que tomaram vantagem de você, no final            
olharam para o pó da terra procurando pedaços de pão. 

Do mesmo jeito que humilhei Nabucodonosor, assim também vou humilhar          
aquelas ovelhas que se engordaram de minhas pequenas ovelhas. 
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Fiquem encorajados, eu tenho ouvidos suas lamentações. O que te traíram.           
Eu tenho visto aqueles que não tem piedade. Não tem misericórdia. E eles             
tem tomado o que é seu por direito. Eu vou te levantar acima de todos os                
seus inimigos. Acima de suas situações. Onde Satanas e aqueles que te            
roubaram, nunca mais roubarão.  

Não medi do que estou preste a fazer, assim como fiz na igreja antes. Pois a                
glória no final será maior do que no início. Estou chegando com curas nas              
minhas asas. Você tem esperado. Você tem tido paciência com aqueles que            
tem te usado com desprezo. 

Eu estou preste a lhe mover meus filhos. Antes de você perceber. Bem             
perante dos teus próprios olhos, você acordará e verá que está num lugar             
espaçoso. Num lugar ao lado de Águas Calmas. Num lugar onde eu virei e te               
encontrarei para curar as suas feridas, pois eu sou o Senhor que te cura. 

Eu vou restaurar a sua alma, sua mente, suas emoções e seu corpo. Eu vou               
regenerar você, pois é meu propósito, é meu prazer trazer-lhe todo bom            
presente de cima. Você vai ouvir a minha voz. Você vai me ver assim como               
os discípulo de antigamente. Eu colocarei minhas palavras em seu coração.           
E satanas não terá poder sobre você.  

Eu tenho testado muitos. Você agirá com grande ousadia de minha palavra.            
Você verá coisas grandes que nunca viu ou leu. Eu sou o seu grande médico               
e eu sou o Senhor que te cura. Eu vou distribuir novos tons a muitos. Tons                
nunca ouvido antes. Porque Eu sou aqueles que criou todas as línguas. 

Minha glória está com aqueles que são mansos e humildes. Aqueles que não             
roubam e nem sobrecarregam outros. Muitos serão humilhados pelo minha          
poderosa mão por um tempo para levá-los ao arrependimento. 

Besteiras e coração duros tem levado muitos dos meus filhos a tropeçarem.            
Eu tengo ouvido as lamentações deles. Eu ouço seus prantos e aquele que             
roubou, nunca mais vai roubar.  

As palavras que eu lhe dar nunca serão arrancadas ou sufocadas porque pois             
meu favor está com você. Então, meus filhos, se preparem porque eu vou             
providenciar tudo o que você precisa. Eu tenho testado a sua obediência,            
seu amor e sua sinceridade para comigo. Eu tenho trazido muitos de volta             
ao Primeiro Amor. As obras agora são maiores do quando eles primeiro            
começaram.  
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Todo o seu semblante mudará. Sua luz vai brilhar. Minha paz descansará em             
você e eu removerei você de seus inimigos. Mudança, meus filhos, mudança.            
tudo está preste a mudar. Você acordará; sim, você acordará e saberá que             
eu o visitei. Alegria será seu companheiro constante. Louvor fluirá de sua            
barriga enquanto você ouvir os Anjos Cantando. O Senhor continua… 

Seu coração será curado e ampliado para que Eu possa enchê-lo com meu             
amor. Meu amor expulsará todos os seus medos. Satanás nunca mais usará            
esta arma de medo para te puxar para baixo. Você vai derrubar todas as              
suas fortalezas dele que te mantive em escuridão e medo e muita fraqueza. 

Você vai pisar em cobras e serpentes. Você vai desarmar com minha palavra             
forças que prenderam meus filhos e paredes vão cair assim como Jericó. Sua             
vida do jeito que você vive está preste a mudar. Uma grande transição está              
preste a acontecer. 

Mudança, meus filhos, mudança. Olhe somente para mim. Eu estou lutando           
as suas batalhas, todos os dias, porque você pertence a mim.  

As Portas do Inferno não prevalecerão. O que você está prestes a            
testemunhar está além de qualquer coisa que você tem visto e ouvido. Uma             
nuvem de testemunhas verão multidões e multidões de novas almas          
entrando no reino de Deus. 

Mudança, meus filhos, mudança. Mudança no passado. Mudança de país.          
Você terá tudo que você precisa para compartilhar e cuidar com o Reino de              
Deus. Tudo não está perdido como pensava meus filhos amados. Seus olhos            
verão a glória de Deus.  

As visões e sonhos que eu tenho mostrado de mim mesmo, não será nada              
comparado quando Eu ficar perante você em minha glória. O final está            
chegando bem perto meus filhos. A Grande Tribulação está em frente. E eu             
estou preparando você para a vitória. Nada mais e nada menos. Você vai             
voar como águias. Sua aparência mudará com minha luz e muitos deverão            
ser atraídos por ela. 

Eu vou fazer você ousado como um leão. Todo o medo desaparecerá. Todo             
medo do homem, Eu sou o Senhor. O Senhor continua… 
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Todos os caminhos corruptos serão endireitados. Todas as montanhas, os          
bloqueios que tem, serão removidos durante a noite. É por acaso meu braço             
curto? Não há nada impossível comigo! 

Você andará em água. Você verá demônios fugindo em no nome de Jesus. O              
chão se abrirá e muitos verão a porta do inferno como nunca antes. Muitos              
vão correr para os meus braços. Eu sou o Senhor. Meu nome é Jesus.              
Salvação está aqui. A cura está aqui. Não se desespere meus pequenos            
filhos. 

Deus é amor. E Eu vou derramar meu amor e Graça em grande medida              
jamais conhecida. O céu está descendo. Meus santos estão trazendo-o para           
baixo. Então meus filhos preparem-se. Que durante a noite, você será           
mudado. eu Sou o Senhor.  

Você vai ser. Você será a minha testemunha no topo das montanhas. Na             
minha montanha. Eu Sou o seu lugar de segurança. Eu vou colocar você em              
cima da minha rocha. Eu vou mudar você para trazer a minha glória.  

Você, meus, contemplará todas as coisas boas. Pois Eu Sou a bondade.            
Minha bondade é terrível. Minha bondade é santa. Minha bondade mudará           
corações de pedra para corações vivos.  

Mudança, meus filhos. Mudança está chegando a você. Não tenha medo que            
Eu mudar você. Isso eu tenho que fazer para que você possa ficar perto de               
mim. Isso eu tenho que fazer para preenchê-lo totalmente com minha           
Palavra. Minha palavra nunca mais será sufocada ou arrancada por Satanas.           
Porque a minhas Palavras, o meu amor, vai completamente explusa-lo.  

Então meus filhos, não fiquem com medo. Eu estou voltando para você com             
meu amor, minha paz, minha compaixão, meu coração, minha vida e  mais.  

E isso é porque Eu tenho escolhido você. Vocês são as minhas testemunhas.             
Eu tenho escolhido você. Você não me escolheu. Eu escolhi você porque eu             
me alegro com você. Tudo que você tem perdido, vai voltar para você. Tudo              
vai voltar porque você tem me conhecido. Você tem me amado. E você tem              
procurado o meu reino e minha justiça.  

Sim, eu falo para você; aquele que rouba, não roubará mais. Eu Sou o              
Senhor. EU SOU que EU SOU. Eu Sou Jesus.  
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Então eu falo, que Deus abençoe você. Esta foi um mensagem tão poderosa.             
Eu oro que você a escute de novo, e de novo. Eu certamente vou. 

Eu espero que Deus nunca vai ficar triste. A palavra Dele é certa. A palavra               
Dele é verdadeira. E a glória de Seu templo será muito maior. Nós estamos              
prestes a testemunhar muitas, muitas, coisas. 

A palavra que eu estava ouvindo repetidamente era “mudança”. Eu estava           
tentando visualizar como por exemplo a gente fica fazendo as nossas coisas            
indo para a escolar, etc e de repente o dia está aqui. E a gente vai saber.  

Eu sinto que vai ser algum tipo de elevação. Como Deus nos levantando das              
nossas circunstância. Ele vai tirar de nós todo medo. O que eu senti também              
hoje de manhã, eu acho que senti no meu espírito, vocês sabem… o inimigo              
vem como uma inundação com coisas negativas, coisas negativas, com          
dúvidas… tudo vai terminar. Tudo vai terminar. Porque o amor de Deus vai             
expulsar todo o medo. Seremos ousados como os leões. Ficaremos tão           
cheios do Espírito Santo. Será constante a corrente do Espírito Santo.  

E é essa razão que estamos sendo preparados. Como assim? Temos passado            
pelos testes. Refinamento. Tropeçamos tantas vezes. Muitas vezes        
machucamos outras pessoas porque estamos feridos. Deus está dizendo que          
Ele está trazendo cura. 

Ele sabe disso. Ele não está julgando. Não devemos julgar os nossos irmãos             
e irmãs. Perdoa-me meu Senhor. O Senhor tem me mostrado que aquele            
que rouba não vai roubar mais. O Senhor tem me mostrado que muito do              
povo dele tem sido roubado. 

Tem acontecido comigo várias vezes. E o Senhor tem falado para mim para             
não preocupar porque tudo que foi perdido, o Senhor ia trazer de volta para              
mim. 

Mas é para o reino de Deus. É para a expansão do Reino de Deus. Essa é a                  
razão do porque fomos testados. É por isso que a palavra fala, procura             
primeiro o Reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão             
adicionadas para você. Ele tem colocado as prioridades certas. Ele          
certamente tem feito isso em minha vida. Tem sido difícil. Muito, muito            
difícil.  
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Mas, a cura será física, mental, e emocional porque nós seremos puros            
vasos, testemunhas de Jesus Cristo nestes finais de tempos.  

Eu senti enquanto escrevia que as pessoas vão ver as portas do inferno. A              
terra vai quebrar e abrir. Eu vi isso em muitas mensagens proféticas. A terra              
vai quebrar e abrir. E será em tão profundidade que as pessoas irão ver que               
há pessoas vivendo lá. E que Satanas está lá. O inferno é na terra. E é bem                 
profundo.  

Então obrigado. Abençoai neste dia. Aqui é Jacky Julyan gravado de colmo.            
No Reino Unido. E eu falarei de novo mais tarde. Tchau por agora. 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/07/stop-setting-and-guessing-dates/ 

Recebido 7-16 e 7-17-2019 

Eu preciso de você para dar uma mensagem para algumas das minhas            
pessoas Meu filho. 
Por favor, leia e / ou escute o que seu Pai tem a lhe dizer agora. Primeiro                 
de tudo eu quero que você saiba que eu te amo com um amor eterno e                
incondicional e nada que você possa fazer vai mudar isso. No entanto, um             
bom pai disciplina seus filhos. EU SOU o Pai de todos e todos os Meus               
caminhos são perfeitos. Se você está se desviando do Meu caminho reto e             
estreito, tentarei trazê-lo de volta ao caminho. A princípio, Meu Espírito           
gentilmente sussurrará para você ou o cutucará, mas se você ignorar isso,            
vou recorrer a ações mais drásticas. Vou chamar seus pecados em           
particular como estou fazendo agora com alguns. Se isso não funcionar,           
eu o chamarei publicamente, se você ainda não se virar eu permitirei            
algum tipo de dificuldade ou até mesmo uma tragédia em sua vida para             
que você se arrependa diante de mim. Mesmo com isso alguns vão tão             
longe do Meu caminho que eu tenho que entregá-los a Satanás para a             
destruição de sua carne na esperança de que sua alma seja salva. Alguns             
foram completamente entregues ao seu pecado. 
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A principal razão que estou tendo Meu filho escrever esta mensagem é            
dizer-lhe para parar de tentar prever quando meu filho vai voltar para sua             
noiva! 
Eu tive o suficiente da sua data, definindo o tolo! 
Você não se importa como você está se fazendo e Me parece nos olhos do               
mundo não salvo ao seu redor? Você não sabe o que meu filho disse? 
Mateus 24:36-44 
“36 Mas daquele exato dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do              
céu, nem o Filho, mas somente o Pai. 37 Assim como os dias de Noé,               
assim será a vinda do Filho do homem. 38 Pois, como naqueles dias que              
antecederam à enchente, estavam comendo e bebendo, casando-se e         
dando casamento a mulheres, até o dia em que Noé entrou na arca. 39 E               
eles não sabiam nem entendiam. até que o dilúvio veio e varreu todos             
eles - assim será a vinda do Filho do Homem. 40 Naquele tempo dois              
homens estarão no campo; um será levado e um será deixado. 41 Duas             
mulheres estarão moendo no moinho de mão; um será levado e um será             
deixado. 42 Vigiem, pois, a estrita atenção, sejam cautelosos e ativos],           
pois vocês não sabem em que tipo de dia, se próximo ou distante, seu              
Senhor está vindo. 43 Mas entenda isto: se o dono da casa soubesse em              
que [parte da noite, se numa noite ou uma manhã] vigia o ladrão, ele              
teria observado e não teria permitido que sua casa fosse minada e            
arrombada. 44 Você também deve estar preparado, pois o Filho do           
Homem está chegando em uma hora quando você não O espera.” 
Agora eu lhes digo isto, o Filho agora sabe quando Ele está voltando, mas              
quando Ele tinha um corpo carnal Ele não sabia. Ele foi feito um pouco              
menor que os anjos, assim como você é e os anjos nem sabem a data de                
Seu retorno, mas eles sabem que é muito próximo. (Leia Salmos 8 e             
Hebreus 2) Quando Meu Filho Se humilhou e desceu para viver a vida de              
um homem, limitou-se a si mesmo. Ele não era mais onisciente,           
onipotente ou onipresente, juntamente com muitas outras maneiras pelas         
quais se limitava a si mesmo, Ele era carne e sangue como você é. Ele é                
um sumo sacerdote compreensivo, Ele sabe o que você passa em seus            
corpos de carne. Ele ficou fraco para que você pudesse ser fortalecido. Ele             
é o primogênito de muitos irmãos e está levando muitos filhos de Deus             
para se gloriarem com Ele. Ele agora é glorificado à minha direita e ele              
retornará como o rei vitorioso dos reis e Senhor dos senhores, o leão da              
tribo de Judá. Ele sabe quando Ele retornará, mas os de carne e osso NÃO               
SABEM! 
Outra razão pela qual não vou contar a ninguém uma data exata sobre as              
coisas que acontecerão é porque então o inimigo saberia. Isso não faz            
parte do Meu plano, Ele quer saber mais do que qualquer um de vocês! Se               
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Ele soubesse todos os detalhes específicos sobre os Meus planos, Ele           
tornaria ainda pior o tempo do que já será. Ele sabe que a data está               
ficando muito próxima, mas não exatamente quando. As instruções finais          
para Meu remanescente / noiva serão dadas no lugar secreto onde o            
inimigo não pode entrar. Cada um de vocês precisa estar no lugar secreto             
comigo diariamente, tanto quanto possível. 
Por favor, pare com a adivinhação! Você está perdendo um tempo           
precioso que você poderia usar para se preparar para os momentos que            
estão à porta! Você precisa esconder Minha palavra em seu coração agora,            
pois logo chegará o dia em que a internet não a conterá e então chegará o                
dia em que até mesmo a versão impressa da Minha Palavra será banida e              
destruída. Você precisa passar mais tempo comigo no culto e na oração,            
para que possa conhecer a voz do Meu Espírito que fala a todos que              
conheço pelo Espírito. 
Agora, para aqueles de vocês que estão condenando e apontando os           
dedos para aqueles que pensavam que o arrebatamento aconteceria em          
17 de julho de 2019 ou qualquer outra data prevista por qualquer pessoa,             
EU ESTOU VENDO VOCÊ! Não me faça disciplinar você! A maneira que            
muitos de vocês estão agindo agora, é melhor você ser grato que Jesus             
não voltou em 17 de julho de 2019, porque Ele não teria pegado você e               
você teria sido deixado para trás para passar pela Grande Tribulação e ser             
purificado! Trate seus irmãos e irmãs que foram enganados com amor,           
bondade, misericórdia e graça para que não caiam da fé. Se a sua             
condenação, ridículo e julgamento fizerem com que qualquer um dos Meus           
pequeninos se ofenda, seria melhor que você tivesse uma pedra de           
moinho amarrada no pescoço e que você tivesse sido lançado no mar do             
que o que farei acontecer com você! Mostre o amor que Meu Espírito             
Santo colocou em seu coração para esses pequeninos. Agora, aos falsos           
profetas e pastores que espalharam essas mentiras e se aproveitaram dos           
pequenos e os conduziram para o caminho errado, EU MESMO VOU LIDAR            
COM VOCÊ! ARREPENDA-SE! ARREPENDA-SE! ARREPENDA-SE! ANTES DA       
MINHA IRA É DERRAMADA SOBRE VOCÊ! 
Agora, esta é a ordem que eu dei a você muitas vezes, mas será repetida               
para aqueles que não a conhecem. O fato de meu filho estar pegando o              
remanescente / noiva não ocorrerá antes da bandeira falsa, evento de           
início de fogo em Nova York. Isso levará ao colapso econômico, à guerra             
nuclear, à fome, à doença, à perseguição e, em seguida, o sol escurecerá             
ao meio-dia e a lua ficará vermelha de sangue. Meteoros e anjos caídos             
atingirão a Terra, junto com uma bola de fogo enviada por Mim dos céus,              
que causará o maior terremoto que você já conheceu. É quando os            
144000 são marcados, esse grupo escolhido será totalmente transformado         
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durante a escuridão espessa e grosseira. É quando eles se levantarão e            
brilharão, não antes. Eles brilharão intensamente, como lâmpadas cheias         
de óleo fresco e puro do Meu Espírito. Eles realizarão os maiores milagres             
até mesmo vistos na face da terra, nada será impossível para eles. Eles             
terão o Meu Espírito sem medida, mais do que Yahshua tinha quando Ele             
andou na terra. É quando a grande colheita será ceifada antes que eu             
derrame a minha ira sobre toda a terra. Então meu filho levará seu             
remanescente / noiva para fora da terra. 
Meus filhos, quero que leiam estes capítulos da Bíblia para que saibam o             
que está por vir: Mateus, capítulo 24, Apocalipse, capítulos 6-8, Joel,           
capítulo 2, Isaías, capítulos 13 e 60 
Meu filho está chegando muito em breve! 
ESTEJA PRONTO! 
Seu pai Aba 
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Fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2019/07/a-taste-of-war.html 

UM SABOR DA GUERRA 

22 de julho de 2019 
Recebido 06/06/2019 

Matthew 24: 6-8 
6 E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras: vede que não vos              
perturbeis: para todas estas coisas devem vir passar, mas o fim ainda não é. 
7 Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino; e haverá             
fomes e pestes e terremotos em diversos lugares. 
8 Todos estes são o princípio dos sofrimentos. 

Meu filho, o mundo sempre teve guerras e os homens lutaram e morreram             
nessas guerras. Guerras são travadas por uma razão - DINHEIRO! 

Sim, muitos podem dizer que (guerras) são travadas por terra, recursos           
naturais, religião e muitas outras razões, mas a RAIZ DE TODAS AS            
GUERRAS É DINHEIRO. 

Os homens que controlam o mundo, os globalistas de elite, farão fortuna se             
o mundo estiver em guerra. Os globalistas emprestar dinheiro a ambos os          
lados para que eles sempre ganham, mais eles próprios bancos do mundo, e            
a guerra traz muito dinheiro!

Meu filho, eu disse em palavras prévias para você quais serão as guerras             
vindouras, mas apenas algumas leram e acreditaram em Mim. Aqui está a            
lista novamente de quem irá para a guerra. 

Haverá guerras na terra, na terra e acima da terra. O espaço será cheio de               
detritos que cairão na terra como estrelas cadentes. (Eu entendi e vi isso             
como GUERRA NO ESPAÇO com o direcionamento e disparo de satélites,           
etc., e detritos orbitando a Terra caindo e ficando fora de órbita, entrando             
na atmosfera, queimando e / ou quebrando) 

. Nota: Eu quero enfatizar claramente que a lista a seguir não foi dada em               
seqüência ou em qualquer tipo de ordem, e também não é uma lista             
completa das guerras que ocorrerão ao redor do mundo e das nações            
envolvidas. O Senhor já me mostrou outras nações que também irromperão           
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em conflito ao ponto de que o mundo inteiro estará em guerra.Não me             
disseram quando e em que ordem isso acontecerá, mas só foi dito muito em              
breve Tudo está no tempo de Deus, não no nosso. Ao mesmo tempo em que               
o Senhor estava falando essa lista para mim, Ele também estava me          
mostrando uma visão de cada um desses eventos acontecendo.)

1. A América continuará a estar em guerra até o fim (da América como uma             
grande potência). Ela lutará em uma infinidade de frentes e se espalhará tão            
fina que um recrutamento de jovens será convocado.

2. A América atacará o Irã depois que um grande evento de bandeira falsa            
atrair a nação (a América). Muitos homens morrerão, já que o Irã é apoiado             
pela Rússia e pela China.

3. A China atacará Taiwan. Os EUA tentarão impedir a China, mas não           
podem. A América recua (mas não completamente) porque a luta contra o           
Irã é difícil.

4. Com a América amarrada ao Irã e à China, a Coréia do Norte invade a              
Coréia do Sul. A Coréia do Norte também envia um míssil nuclear ao Japão.

5. Como os americanos ficam furiosos (sobre o que está acontecendo), a          
Rússia envia um ataque EMP para a América. Com a América agora às            
escuras, a Rússia esperará até que a maioria dos americanos se mate,           
morra ou cometa suicídio. (Eu vi um enorme caos e histeria em todos os             
lugares de todo o país, gangues itinerantes, pessoas matando por comida, e           
todos apenas preocupados com uma coisa - sobrevivência!) Então tanto a          
Rússia quanto a China invadem a América.

6. A América envia foguetes nucleares para a Rússia (após a greve EMP),           
mas os russos estão preparados e sobrevivem. (A Rússia pratica exercícios          
de preparação para desastres com a mudança de seu povo para abrigos           
subterrâneos.) Com a América agora às escuras, os militares dos EUA e as            
forças da ONU estarão no controle. A lei marcial será declarada e muitos            
americanos serão mortos em batalhas.

7. A Rússia assume a Venezuela e assume o controle do petróleo.

8. A economia mundial estará em frangalhos - o mundo inteiro está em           
guerra. Os selos foram abertos e o Anticristo trará PAZ AO MUNDO. (Eu vi             
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todo o dinheiro sendo jogado nas ruas e soprando ao redor do vento em              
todos os lugares porque era inútil.) 

9. Milhões de pessoas desaparecerão, pois haverá um poderoso       
reavivamento e colheita de almas durante os julgamentos. (Eu não fui          
mostrado quando isso ocorrerá durante os eventos / tribulação).

Agora o problema de Jacó começa. 

Meu filho, todas essas palavras foram ditas antes, então Meu Remanescente           
saberá o que está vindo em breve. O Tempo do Julgamento está aqui, como              
eu já disse muitas vezes.  

Meu corpo vai acordar, e eles vão bater seus joelhos e ficar com eles, pois               
eles serão ensanguentados de tanta oração !!  

Meus filhos andarão em grande fé !! Eles não terão necessidade de nada,             
pois eu serei o seu Deus e suprirei todas as suas necessidades !!! 

Muitas partes do mundo que não viram tais batalhas estarão em choque. Os             
homens que lutaram na última Grande Guerra viram tais visões. Muitos           
desses guerreiros estão em casa aqui comigo. 

Meu filho, eu digo tudo isso para não colocar medo em meu corpo, mas para               
avisar e prepará- los!  

Muitos verão a morte e a destruição por todos os lados, mas NÃO temam !!               
Esses eventos são apenas as guerras que ocorrerão! Haverá também          
eventos naturais, eventos não naturais, eventos feitos pelo homem - estes           
são apenas os Julgamentos dos Dias das Dores. Estes eventos NÃO são a             
Tribulação, pois esses dias serão muito piores! 

A Grande Tribulação falada será como nunca antes vista na Terra a qualquer             
momento! Coloque as suas casas em ordem, pois os eventos de guerra            
estão agora em marcha e avançando a grande velocidade! 

Eu amo todos vocês, mas PREPARE-SE para o Tempo da Guerra, e você             
DEVE estar preparado !! 

Eu estou chegando em breve, mas não em breve o suficiente para alguns. 
Um homem.  

Messias Jesus 

3 
100



Fonte: https://444prophecynews.com/be-encouraged-alan-carrico/ 

Ser Encorajado! 

23/07/19 6:06 
ALAN CARRICO 

Olá Meu filho, este é Jeová Elohim falando com você neste dia. Sim, eu              
estou chamando você para escrever, pois tenho muito para você. Você vê, a             
hora é tarde, e mesmo assim você está olhando para um futuro brilhante em              
pedir-me por bons presentes, que eu sou rápido em responder. Quero que            
você saiba que, embora o tempo seja realmente muito curto, você terá os             
desejos do seu coração, pois o seu coração busca coisas boas de Mim e é               
puro e busca a salvação dos outros em primeiro lugar. Você está alinhado a              
Mim e esta é a chave para viver uma vida abençoada. Estive segurando você              
e todos os Meus filhos na palma de Minhas poderosas mãos, protegendo-os            
dos ataques do maligno, mas agora, à medida que as trevas se tornam mais              
negras, agora abençoo as bênçãos para Meus filhos obedientes e amorosos.           
A terra está sendo mergulhada em grande escuridão e não pode ser detida             
como Minha Palavra deve ser cumprida como está escrito. Não tenha medo            
do que vê com os olhos, pois o que você vê é temporário. Em vez disso,                
aproxime-se de Mim em Espírito e em Verdade e eu os guiará pelo caminho              
iluminado em direção a Mim, e ao fazê-lo você trará muitos com você.             
Muitos agora estão distraídos com o mundo e estão longe de Mim, mas eu              
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lhes digo que nenhum deles se perderá no final. Conheço as minhas ovelhas,             
e as minhas ovelhas, não eu. Nenhum será perdido! Portanto, não se            
distraia ou desanime como EU SOU Rei e EU SOU para você. Se eu sou para                
você, quem pode ser contra você? Seja encorajado, pois a Minha vontade            
está se revelando para todos os Meus fiéis. Não resista. Meu trabalho para             
você será agradável até o fim! Eu te amo meu filho. Eu amo todos os meus                
escolhidos. Logo todos vocês estarão comigo no céu, e até lá vocês serão             
inundados de muitas bênçãos. Receba estas bênçãos com alegria Meus          
filhos. Eu venho rapidamente! Seu Pai Celestial, Jeová Elohim. 

João 4: 23-24  
23 Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão             
o Pai em espírito e em verdade: pois o Pai busca que tais pessoas o adorem.              
24 Deus é Espírito: e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em              
verdade.

João 10: 27-28 
27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me               
seguem; 28 E dou-lhes a vida eterna; e nunca perecerão, e ninguém as             
arrebatará da minha mão. 
Salmo 37: 
Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que            
praticam a iniqüidade. 2 Pois em breve serão cortados como a erva e             
murcharão como a erva verde. 3 Confie no Senhor e faça o bem; assim              
habitarás na terra, e em verdade serás alimentado. 4 Deleita-te também no            
Senhor; e ele te concederá os desejos do teu coração. 5 Dá o teu caminho               
ao Senhor; confie também nele; e ele a fará passar. 6 E ele trará a tua                
justiça como a luz e o teu julgamento como o meio-dia. 7 Descanse no              
Senhor e espere pacientemente por ele: não te aflijas por causa daquele que             
prospera no seu caminho, por causa do homem que faz com que aparelhos             
malignos passem. 8 Cesse a ira, e abandone a ira; não te preocupes em              
fazer o mal. 9 Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que            
esperam no Senhor herdarão a terra. 10 Porque ainda por um pouco, e os              
ímpios não serão; sim, tomarás em consideração o seu lugar, e isso não             
acontecerá. 11 Mas os mansos herdarão a terra; e deleitar-se-ão na           
abundância da paz. 12 O ímpio mete-se contra o justo e revolve-o com os              
dentes. 13 O Senhor rir-se-á dele, porque vê que o seu dia está chegando.              
14 Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco, para             
derrubarem o poder e necessitado, e para matarem os que são retos no seu              
caminho. 15 A espada deles entrará no seu coração, e os seus arcos serão              
quebrados. 16 Melhor é o que é justo o homem justo do que as riquezas de                
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muitos ímpios. 17 Porque os braços dos ímpios serão quebrados, mas o            
Senhor sustém os justos. 18 O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a              
herança deles será para sempre. 19 Não serão envergonhados no dia do            
mal, e nos dias da fome se fartarão. 20 Mas os ímpios perecerão, e os               
inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros; eles o consumirão;            
na fumaça eles consumirão. 21 O ímpio toma emprestado, e não paga; mas             
o justo se compadece e dá. 22 Porque os que são abençoados por ele            
herdarão a terra; e os que o amaldiçoarem serão extirpados. 23 Os passos            
do bom homem são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho.             
24 Ainda que caia, não será totalmente derrubado; porque o Senhor o           
sustém com a mão. 25 Eu tenho sido jovem e agora sou velho; todavia não              
vi o justo abandonado, nem a sua semente implorando pão. 26 Ele é sempre             
misericordioso e empresta; e sua semente é abençoada. 27 Saia do mal e            
faça o bem; e habita para sempre. 28 Porque o Senhor ama a justiça e não               
desampara os seus santos; eles são preservados para sempre: mas a          
semente dos ímpios será extirpada. 29 Os justos herdarão a terra e nela            
habitarão para sempre. 30 A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua              
fala do juízo. 31 A lei do seu Deus está em seu coração; Nenhum de seus               
passos deslizará. 32 O perverso vigia os justos e procura matá-lo. 33 O            
Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado.            
34 Espera no Senhor, e mantém o seu caminho, e te exaltará para herdar a              
terra; quando os iníquos forem desarraigados, a verás. 35 Tenho visto o           
ímpio em grande poder, e espalhando-se como a baia verde. 36 Todavia ele            
morreu, e eis que ele não estava; sim, busquei-o, mas ele não foi            
encontrado. 37 Marque o homem perfeito e contemple o reto; porque o fim            
desse homem é paz. 38 Mas os transgressores serão destruídos juntamente:          
o fim dos ímpios será cortado. 39 Mas a salvação dos justos é do Senhor;             
ele é a sua força no tempo da angústia. 40 E o Senhor os ajudará e os                
livrará; ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele.
Alan Carrico às 6:06
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Fonte: 

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/blog/prophetic-warning-philadelphia-prophecies-fulfilled-the-hammer-i

s-about-to-fall

Advertência profética: Filadélfia // chamada urgente para a oração // o           

martelo está prestes a cair 

Em 23 de junho de 2019 recebi uma 'palavra' enquanto dormia e depois             

uma mensagem do Senhor. Depois de receber a mensagem, senti uma           

CHAMADA MUITO URGENTE DE ORAÇÃO  pelo nosso país! 

A "palavra" que recebi foi "FILADÉLFIA". 

Este é um aviso para a Filadélfia, assim como as muitas advertências que             

recebi em outras partes do país ... o último aviso para Oregon , que             

podemos estar vendo o cumprimento disso agora com o que está           

acontecendo com o governo. 

Depois de alguns anos recebendo diferentes locais, agora sei que o Senhor            

me dá esses lugares para que possamos orar por essas áreas e afastar a              

escuridão. Eles também são lugares onde o SENHOR permite que os           

julgamentos caiam para despertar e sacudir o povo. 

Muitos dos lugares que ELE me deu já tiveram desastres: França (Paris),            

Carolina do Norte, Miami, leste do Texas. Aqueles que não foram           

cumpridos e que o SENHOR me mostrou são Arizona, Nevada, Nova York,            

Califórnia e Flórida. Eu sei que o SENHOR compartilhou com outros vigias,            

não apenas esses lugares, mas outros. 
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Recentemente, houve mais de 200 tornados no meio-oeste em 12 dias ...            

Acredito que isso seja uma realização do sonho que tive de 5 tornados             

negros no início de 2018. 

MENSAGEM: 

"Nem tudo está bem no Estado da União. Muitos enganos e mentiras estão             

incendiando a terra. Esses incêndios estão surgindo em diferentes locais          

até que cresçam tanto que logo se juntarão a um deles. outro, e será              

como um só (não creio que sejam "fogos literais", mas incidentes           

diferentes acontecendo). As orações podem sufocar, impedir e até apagar          

esses "fogos". É o instrumento da guerra que eu dou aos meus filhos para              

usar. Deixe os avisos saírem para que o meu povo possa conter o caos              

total e a decadência que é planejada. O inimigo entra como uma            

inundação, mas eu vou expulsá-lo com o orações de meus santos! 

Caiam de joelhos hoje para o seu país ... pois o martelo está prestes a               

cair! 

Lembre-se que com a oração, as coisas mudam! 

Nunca é tarde demais para rezar! Nunca é tarde demais para esperar! sou             

um Deus de esperança para todos aqueles que invocam mE! 

Eu choro, mas ninguém ouve as minhas lágrimas caem, mas ninguém vê            

(eu acredito que esta é a respeito das coisas que estão vindo, se seu povo               

não oram !!!) 

Let aqueles que se importam COMEM-SE EM MEU SENHOR E ESTÃO PARA            

O MEU REINO! 

(INSTRUÇÕES :) 

Não se torne preguiçoso e pense que você não precisa fazer nada. Não             

deixe que os outros façam o seu lance e orem! Se MEUS PESSOAS forem              

chamados pelo meu nome humilhe-se e ore, então eu ouvirei do céu Eu             

ouço o coração arrependido 

2 
105



Confesse seus pecados diariamente e coloque roupas f boas obras para o            

meu reino. Estas são as roupas de linho branco que você vai se casar!              

(Apocalipse 19: 8) 

Agora é a hora da salvação 

Agora é a hora de orar 

Agora é a hora de se consagrar diante de mim 

Agora é a hora de servir com todo o seu ser. 

Eu não estou com aqueles que voltam, se encolhem de medo ou negam             

meu nome publicamente. Aqueles que são para mim seguirão em frente           

para o seu destino com EU ao seu lado. Eles não vão esperar para me               

servir, mas vai começar hoje! Para alguns, eles têm me servido           

continuamente e serão ricamente abençoados. 

Lembre-se que a fé sem obras está morta. Mas obras sem fé não têm              

sentido. Os dois trabalham juntos e fazem belas músicas para os meus            

ouvidos. (Tiago 2:17) 

Você nasceu para um tempo como esse ... ALEGREM! 

Você não está aqui por acaso e sua vida não é aleatória, mas é uma jóia                

preciosa feita pelo PAI. 

Você é amado com uma paixão tão requintada que só é realizada no céu. 

Lembre-se que o amor é a resposta para todas as perguntas, porque EU             

SOU o amor, eu volto para trazer o MEU amor para o MEU, mas para               

aqueles que rejeitaram a verdade, volto como um leão feroz com MINHA            

ira em MINHAS mãos. 

Trazer muitos para o REINO 

Não perca nenhuma oportunidade que eu lhe dou! 

SEU SALVADOR E AMADO JESUS 
ESCRITURAS DE: 

"Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha                  

face, e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, e perdoarei o seu                 

pecado e curarei a sua terra." 2 Crônicas 7:14 

"orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, estando atentos a este fim com               

toda perseverança e súplica por todos os santos" Efésios 6:18
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Fonte: https://docs.google.com/document/d/12HQQaZO3w419sTZnqQxtBVHy79-7TGKdlAYPJarB6fs 

2019.07.25

EU SOU A PAZ PERFEITA 

Eu sou a paz perfeita. Eu estou perfeitamente calmo. Eu sou perfeito em 
todos os sentidos. Nada é muito difícil para Mim, nada, porque eu criei os 
Céus e a Terra. 

Eu sou Amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é verdade. Eu, Jesus, 
sou a Palavra que se fez carne. No princípio era o Verbo e o Verbo estava 
com Deus. Eu sou a Palavra, sim, eu, Jesus. 

Respire em Meu Espírito Santo, é seu Consolador, ele o guiará em toda a 
verdade. Estenda a mão para Mim. Eu estou sempre aqui.  

Seus pecados, sua vida, sua família não são muito difíceis para Mim. Venha 
descansar um pouco. Escute Meu Espírito Santo. Deixe-o reinar dentro de 
você. Sim, eu sou a paz perfeita. 

Tenha fé em Deus, confie também em mim. Não se preocupe com os ímpios, 
pois conheço suas ações covardes e retribuirei a eles o que eles mediram 
para os outros e muito mais. Não se surpreenda com todos os problemas, 
meus queridos amigos. Para aqueles que pertencem a mim são meus 
amigos. 

Muitos pertencem a este mundo e a seus prazeres e enganos. Estou com 
inimizade com eles. 

Sim, meus queridos amigos, não se surpreendam com todos os problemas 
agora e à frente.  

Eu sou o Senhor de toda a criação. Eu te entregarei. Tudo o que peço é que 
você confie em Mim, não no homem. Apoie-se em mim, Jesus. 

Não se junte de forma alguma aos incrédulos; não se deixe seduzir pelo 
pensamento deles. Os tempos estão se tornando cada vez mais difíceis, e os 
tempos de teste só podem ser trabalhados minuciosamente para sacudir 
a escória do mal em erupção como a fervura de um veneno. 

Fique firme; apegue-se firmemente à sua salvação somente pela Graça. 
Puxe o cinto da verdade com mais força. Jogue fora qualquer coisa que o 
seduza ou atraia para longe da profunda devoção santa, somente a mim e a 
mim. 
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Muitas casas foram construídas, mas eu não as ordenei. Todo o trabalho            
deles é em vão, não será bom. É tudo infrutífero, totalmente estéril. 

Permaneçam em mim, meus filhos; permaneçam apegados à verdadeira         
videira. 

Muitas tempestades físicas devem passar por todo o país. Aqueles que são            
construídos por Mim e têm raízes firmemente estabelecidas no amor, serão           
mantidos em segurança por Minha Mão. 

Muitas coisas devem ser arrancadas e arrancadas como um dente podre,           
pois está afetando e infectando as áreas circundantes. 

Minha poda deste ano deve ser dura, mas é para sempre e minha maior              
glória. Muitas ervas daninhas que enraízam as raízes do amor devem ser            
desenterradas e isso é muito profundo. 

Mas paz eu deixo vocês Meus filhos. Abrace Minha Paz nestes tempos. Essa             
paz que o envolve e o envolve é do próprio céu. Irá irritar muitos, mas você                
está seguro e nada irá prejudicá-lo. Darei e aumentarei mais fé a quem             
pedir, pois dou livremente. 

Peça e será dado a você pressionado para transbordar. 

Abrace a Minha Paz, pois você está oculto em Cristo. Você está protegido na              
Sombra das Minhas Asas e elas se expandem muito além de sua            
imaginação. Meus ouvidos se inclinam para seus gritos, seus medos e seus            
gemidos, que para muitos são suas orações que parecem não ter palavras.            
Tudo isso é ouvido pelo Meu Espírito. 

Venha Meus filhinhos, tudo está bem. Você é amado. Você é querido. Eu sou              
seu marido. Eu sou seu pastor. Eu sou seu amigo e salvador de toda a               
eternidade. Eu estou sempre ao seu lado. 

Não se preocupe com os ímpios, eles logo desaparecerão. 

Eu, o Senhor, estou com você. 

Garota do shofar 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/blog/prophetic-message-fireballs-the-rapture 

Mensagem Profética: Bolas de Fogo e o Arrebatamento 

SONHO: 
Em maio de 2019, recebi um flash dream. Nesse sonho, eu estava olhando             
para o que parecia ser uma planície. Estava muito escuro no céu, sem             
estrelas ou lua. Eu então vi o que pareciam ser milhares de bolas de fogo               
vindo de cima para a terra. Parecia listras de fogo com longas caudas e              
poderia ter sido meteoritos. Isso me lembrou da história de Sodoma e            
Gomorra. Fim do sonho. 
“Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: Comiam,           
bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam; 
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os                 
consumiu a todos”, Lucas 17:28,29. 

MENSAGEM: 
No dia 27 de junho de 2019 eu recebi esta mensagem do SENHOR: 
"Continue pressionando ... torne-se VENCEDOR! 
O atraso do tempo está sobre você. Você não pode sentir e perceber isso?" E               
ainda assim muitos não fazem nada, mas continuam em seus velhos hábitos            
e suas velhas rotinas, e logo eles serão abalados pelo que está por vir e               
vocês serão forçados a reavaliar sua própria vida. 
Eu chamei por arrependimento, eu tenho recebendo avisos através de MEUS           
mensageiros e através de MINHA PALAVRA. Agora tudo irá se desdobrar           
como foi previsto, haverá um evento principal que terá um efeito dominó,            
uma vez que isso aconteça, rapidamente se prepare ... para a represa dos             
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desastres. Estes são parte dos julgamentos do meu despertar que eu vou            
permitir. No entanto, por favor, saibam que quando as bolas de fogo            
começam a cair, o meu povo vai chegar para me cumprimentar .... como             
nos dias de muito! 
Até então, permaneça verdadeiro, humilde e arrepender para mim. 
Eu vejo tudo! 
Eu sei tudo! 
E eu ajo de acordo! 
Estamos muito mais perto para tudo isso acontecer! 
Procure por mim que chegarei em breve! 
Seu amado noivo, 
Jesus 

Então eu ouvi: 
"O tempo está ficando tarde ... não esteja dormindo as virgens e espere até              
o último minuto para se preparar ---- PREPARE SUAS LÂMPADAS AGORA!"

“Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre              
Sodoma e Gomorra; E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e            
todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra”, Gênesis            
19:24,25 

“E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam            
preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.  
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,          
abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não            
conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do                
homem há de vir”, Mateus 25:10-13 

“A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca               
sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do                
meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o               
meu novo nome”, Apocalipse 3:12 
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Fonte: https://444prophecynews.com/17185-2/ 

UM MOMENTO DIFÍCIL 

25/07/19 
GLYNDA LOMAX 

Um momento difícil se aproxima de seu mundo, meu povo. Algumas           
mudanças estão chegando no cenário mundial, você não está esperando que           
tornará a vida do Meu povo uma luta. 
De maneiras que você ainda não pode ver, o suprimento mundial de            
alimentos deve começar a diminuir. Um pouco no começo, e depois muito.            
Isso causará grande dificuldade para muitos que ainda não podem comprar           
muita comida. Saibam que se você é verdadeiramente meu, se você andar            
em meus caminhos, se você obedecer meus comandos e minhas indicações,           
eu suprirei todas suas necessidades. Eu vou guiá-lo para provisionar em           
lugares secretos. Eu vou fazer com que você saiba como sobreviver desta            
vez. Não tema. 
Quando essas dificuldades começarem, não estremecem. Não deixe o         
inimigo te deixar com medo. Procure o Meu rosto, pois esta é a chave para a                
sobrevivência em todas as situações. Procure me conhecer, fazer a minha           
vontade. Em todos os seus caminhos, reconheça-me e eu o conduzirei. 
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Proverbs 3: 5-7 
● 5 Confia no Senhor de todo o teu coração; e não te inclines ao teu              

próprio entendimento.
● 6 Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas           

veredas.
● 7 Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te            

do mal.
Apocalipse 6: 5-6 

● 5 E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira besta dizer: Vem e              
vê. E eu vi e vi um cavalo preto; e aquele que estava sentado nele              
tinha um par de balanças na mão.

● 6 E ouvi uma voz no meio dos quatro animais dizer: Uma medida de             
trigo por um centavo e três medidas de cevada por um centavo; e            
vede não ferir o azeite e o vinho.

Jeremiah 29: 12-13 
● 12 Então clamarás sobre mim, e passareis a orar por mim, e eu vos             

ouvirei.
● 13 E me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o            

vosso coração.
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Fonte: https://444prophecynews.com/heads-up-diana-pulliam/ 

2019.07.31

FICA ATENTO 

O Senhor falou o seguinte para mim nas primeiras horas da manhã de 17 de Julho de 2019. 

“Fica Atento!” 

“Fica Atento!” 

“Fica Atento!” 

“Como eu avisei, todo o inferno está vindo contra você.”“ É mesmo agora na porta!” 

“O inimigo cercou os acampamentos do Meu povo.” 

“Mas não temais! Aqueles que estão com você são mais do que estão contra vocês.” 

“Nada pode pará-lo até que Meus propósitos sejam cumpridos.” 

No momento em que“ Heads Up! ”Foi falado pela segunda vez, eu peguei meu bloco e 

caneta para escrever rapidamente o que eu estava ouvindo. Esta mensagem foi 

compartilhada como um comentário no site pouco tempo depois, mas o Senhor começou a 

indicar mais que o Seu povo deve entender nessa hora. 

Fui então lembrado da semana anterior, quando na noite de 10 de julho, eu tinha sido 

continuamente despertado enquanto orava pelos perdidos - dentro e fora da “igreja”. Isso era 

do Espírito de Deus, porque a oração era o que continuou me acordando! Cada vez eu 

me ouvia gemendo no Espírito, assim como orações de arrependimento e intercessão 

saindo da minha boca. Então adormeci novamente. Isso foi repetido durante a noite. 

Santos, o mundo como o conhecemos está prestes a mudar. Os sinais que Jesus deu para 

sinalizar seu breve retorno estão se desdobrando ao nosso redor. Como está escrito: “O 

Senhor Deus nada faz, a menos que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas” (Amós 

3: 7), soam avisos de julgamentos iminentes por toda a terra! 

O que estamos vendo agora, quando o Senhor tira Sua mão da América e do mundo, é Sua 

grande Misericórdia! Ele está dando a este mundo uma boa sacudida para despertar tantos 

quanto quiserem. Ninguém escapará dessa agitação, pois revelará e removerá o que é 

instável, de modo que o que não pode ser abalado pode permanecer (Hb 12: 26-27). Enquanto 

eu orava ao longo daquela noite, o Senhor continuou mostrando-me que muitos que dizem 

que são Seus não permanecerão quando o chão começar a tremer por baixo deles. A 

maioria não respondeu ao Seu chamado para “Venha ao Jardim” para chegar ao lugar secreto 

do Altíssimo. 

Em vez disso, a maioria está ocupada assistindo a tempestade, o foco está no inimigo e no que 

ele está fazendo. Aflige o Senhor ao ver seu povo se tornar “caçador de profecias”, ao 1 
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depositarem sua confiança nos outros para alimentá-los, em vez de gastarem tempo buscando             

intimidade com Ele, a fim de ouvirem a Deus por si mesmos. 

Irmãos, não é suficiente “saber” o que está por vir. Se seus olhos estiverem firmes nessa                

tempestade que se aproxima, terá um efeito hipnótico e paralisante. À medida que o vento               

aumenta e as ondas se elevam, o medo se instala, e assim como aconteceu com Peter quando                 

ele se concentrou no vento e nas ondas - você também afundará. Deus está chamando seu                

povo para agir imediatamente! 

“Aquele que pensa estar de pé, olhe para que ele não caia.” (1 Cor. 10:12) 

“O homem prudente vê o mal vindo e se esconde, mas o homem simples contínua e é punido”                  

(Provérbios. 22: 3) 

O Senhor está chamando o Seu povo para o lugar secreto, para entrar na câmara interior e                 

permanecer com Ele. É neste lugar oculto que podemos nos tornar um quando entramos em               

seu coração. E será somente deste lugar oculto que poderemos rezar a Sua vontade na terra e                 

sermos preparados para ser usados nos próximos dias. 

Deus está dando esta mensagem como um "Heads Up" para a Igreja, como a hora é muito                 

tarde. Aqueles que atendem ao seu chamado entrando no lugar secreto do Altíssimo,             

permanecendo sob Sua sombra, serão aqueles que não temem como eles estão cercados pelo              

inimigo. O Senhor enviará esses “ocultos” e o inimigo não poderá tocá-los - como descrito em                

Salmos 91. 

Santos, por favor, ore sobre esta mensagem sobre como isso pode se aplicar a você. Eu oro à                  

medida que o tremor da terra aumenta, posso mais e mais cair de joelhos em arrependimento                

para a salvação. Pois é de fato a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento! 

Nota Pessoal: 

Depois de receber esta mensagem, um amigo profético me contou sobre um sonho muito              

detalhado que ele recebeu mostrando o coração de Deus sobre o estado atual de Seu povo. Se                 

Deus quiser, isso será postado nos próximos dias. 

Referências escritura: 

Hebreus 12:26-27, “Mas 'Ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu' agora                  

tem ele prometido, dizendo: Agora, este “mais uma vez” indica a remoção daquelas coisas que               

estão sendo sacudidas, de modo que as coisas que não podem ser abaladas podem              

permanecer. ” 

Amós 3: 7, “Certamente o Senhor Deus não faz nada, a menos que ele revela seu segredo aos                  

seus servos, os profetas 
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“Isaías 55:6-7, “Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.             

Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo, os seus pensamentos; Deixá-lo voltar para o                

Senhor, e Ele terá misericórdia dele…” 

Provérbios 22:3, ‘Um homem prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante               

e sofrem a pena.’ 

Ageu 1:5, “Agora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: “Considere seus caminhos!” 

1 Coríntios 10:12, “aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia.” 

Mateus 14:29-33, “E quando Pedro tinha descer do o barco, ele andou na água para ir a Jesus.                  

Mas quando viu que o vento estava turbulento, ficou com medo; e começando a afundar ele                

gritou, dizendo: "Senhor, salva-me!" 
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Fonte: 
https://holyspiritwind.net/2017/04/a-review-summary-and-order-of-the-kick-off-event-and-omome-events-that-wi
ll-follow/

2019.07.31 - Recebi em 2017.
Em breve o evento aconteça e não haverá mais maravilha em nenhum 

daqueles que estão assistindo, aqueles que são meus, que Meu julgamento 
começou. O mundo inteiro estará em confusão e caos, mas Minha noiva terá 
a paz que passa por todo entendimento terrestre. Ela não temerá e estará 
protegida contra danos. Isso acontecerá em breve, não especule sobre 
a data, mas esteja sempre pronto. 

Permaneça no espírito o tempo todo e ore na sua linguagem de oração 
possível. Tire TODO este mundo de si AGORA! Não há tempo a perder. Seja 
santo como EU SOU santo. Adie todo peso do pecado que tão facilmente 
o engana. Fique na Minha presença e nada de mal pode lhe ocorrer. 
Renove sua mente e leve todo pensamento em cativeiro. Meus anjos estão 
aqui para sua proteção e você pode comandá-los. Não está escrito que 
você deve julgar anjos? Caídos, é claro! 

Minha glória estará sobre você e você brilhará para mim nas 
trevas. Uma escuridão espessa cobrirá a terra como durante o tempo do 
êxodo. A escuridão poderá ser sentida e parecerá que eu o abandonei por 
um curto período de tempo, mas NUNCA vou deixar você ou abandoná-lo! 

Permaneçam em seus lares durante este período de escuridão e orem 
a Mim, e serão totalmente infundidos com Meu Espírito Santo. Então 
você será usado para trazer a última grande colheita e depois eu voltarei 
para você, Minha preciosa noiva! Creia em Minhas palavras, pois elas são 
certas e verdadeiras. 
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“As torres caindo, foi um aviso para a América, mas poucas se            
arrependeram. Agora acontecerá um evento que será muitas vezes maior          
em magnitude. Será devastador! ” 

“O julgamento que vem primeiro é o que eu permito que o inimigo             
faça. Você verá a ira de Satanás porque seu tempo é curto. Muitos dos Meus               
serão levados para casa para ficarem comigo por causa desses horríveis           
eventos que acontecerão. Você não pode rezar esses eventos. Em vez disso,            
ore e interceda pelos perdidos e com o coração duro, para que se humilhem              
e venham a Mim com todo o coração. É isso que eu preciso! - 

Milhares chegarão ao inferno por causa do próximo evento. Está tudo           
pronto!” 

“Não se confunda, minha amada noiva. Esta ainda não é a minha ira!             
Pois você NÃO verá minha ira. 

Essas coisas nem se comparam à minha ira. Satanás tem muito pouco            
poder comparado a Mim e só pode fazer o que eu permito. Minha ira é               
insuportável e nenhum homem ou anjo ou qualquer coisa criada pode           
resistir a ela. Minha ira está confirmada em “O Destruidor”. Você não pode             
imaginar a destruição que ocorrerá. Os julgamentos acontecerão em rápida          
sucessão de tiros até o final, quando começarem. 

Mas eis que farei todas as coisas novas, porque é isso que faço! Não              
será a primeira vez que a Terra sofrerá essa destruição, mas será a pior que               
já viu. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na época da vinda de               
Meu Filho.” 

“Primeiro, um evento cataclísmico surpreendentemente destrutivo      
ocorrerá e seu sistema financeiro entrará em colapso total.” 

“Uma vez que os eventos foram profetizados começar a acontecer,          
você estará em paz. A razão do medo e da ansiedade que você tem agora é                
porque você não sabe quando isso acontecerá. A maioria de Minha noiva não             
está prestando atenção e não sabe qual será o "evento". Em breve você não              
se perguntará mais e terá Minha paz em seus corações e mentes. 

Eu os aviso agora a prestar muita atenção aos eventos que ocorrem            
em Minha terra, Israel. As forças das trevas tentaram dividir Minha terra            
santa e minha cidade santa. Isto é uma abominação para Mim!” 

“EU SOU forte em sua fraqueza. É quando você está quebrado e            
humilde que eu me torno poderoso entre vocês. Eu lhes digo que todos             
vocês serão quebrados e humilhados quando "o evento" chegar. 

"Quando você ver o Evento que foi profetizado por Meus mensageiros           
e predito pelos caídos, você entenderá que horas são. É a hora do fim. Não               
será adiado, pois mais uma vez digo que muito poucos se afastaram de seus              
pecados. Pelo contrário, este mundo fica mais escuro a cada dia em todas as              
nações da Terra.” 
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“Aqueles que causam divisão em Meu corpo serão parados. Pois eles           
serão abalados até o âmago de seu ser por esse evento. Meu corpo será              
mais abalado porque está dormindo, eu disse o suficiente! ACORDA!” 

“América O Evento planejado para suas costas será 10 vezes mais           
destrutivo do que qualquer coisa que você já viu antes, pois você Me             
rejeitou, a Meus caminhos e a minhas leis.” 

“Permitirei esse ato terrorista, para tirar a cegueira de seus olhos e            
você verá o mal que corre neste sistema da Babilônia, a grande. Todos os              
jogos, charadas e teatro político terminarão e seus líderes serão mostrados           
por quem eles realmente são. O fogo da fúria que será desencadeado será             
surpreendente, mas isso será apenas o começo. Desastres ainda piores          
acontecerão nesta terra que Me conheceu. Todo o seu sistema bancário           
começará a desmoronar após este primeiro evento. Ele irá vacilar no começo            
e depois parecer estabilizar por uma temporada e depois desabar para           
nunca mais se recuperar. Os homens devem tumultuar, saquear, roubar e           
matar por causa da falta de comida. O povo clama por proteção contra seu              
governo e a lei marcial será declarada. A maioria vai chorar e chorar pelos              
dias antigos, mas eles nunca mais voltarão.” 

“Eu vou abalar o mundo inteiro, para que você deixe de lado as coisas              
deste mundo e caia sobre a Rocha e seja quebrado e humilhado. Ou você              
será despedaçado com o martelo do meu julgamento e será lançado no fogo.             
Este é o "evento" do qual eu falei antes e quando isso acontecer, eventos              
ainda maiores se seguirão e não pararão até depois do Meu retorno." 

"Quando o evento acontecer, darei mais clareza e, embora as          
calamidades sejam todas ao redor, assim será uma medida cada vez maior            
do Meu Espírito. Você saberá o que fazer, porque eu darei instruções            
específicas. Você precisará encontrar um lugar secreto sozinho comigo para          
que eu possa dar essas instruções.” 

“O evento que muitos estão procurando é muito em breve. Quando           
você vir isso, saberá que Minhas palavras são verdadeiras e porque não            
posso mentir. pois EU NÃO SOU UM HOMEM! Não haverá dúvida sobre este             
evento, não tenha medo de que você perca. Esse "ataque terrorista" ardente            
ocorrerá em todas as formas de sua mídia 24/7. Você nunca viu nada dessa              
magnitude antes, mas verá coisas que seguirão esse evento logo depois. 

Seus governos terão o poder de instituir lei marcial neste momento.           
Quando esse evento acontecer, o cavalo preto será lançado e o atual            
sistema econômico cairá, para que seu novo sistema da besta possa ser            
implementado. Fome e escassez estarão sobre toda a terra. O salário de um             
dia comprará um pedaço de pão e depois não haverá pão para ser             
comprado.” 
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“Esse evento inicial é muito breve, mas NÃO direi a ninguém o dia ou              
a hora; apenas que você está na estação e que Meu retorno físico não deve               
preceder o evento. Não pergunte a data do evento, porque os espíritos            
enganadores serão os que responderão a você! Digo, olhe para Israel e ore             
por sua proteção e pela paz de Jerusalém. 

Depois desse evento, a comida será escassa. Aqueles que têm fé em            
Mim serão providos, mas bilhões morrerão porque se recusaram a se           
arrepender e, em vez disso, me culpam e amaldiçoam o único nome que             
pode lhes dar a vida verdadeira. Haverá perseguição ao meu povo como            
NUNCA antes. Muitos serão chamados para serem mártires e eu os           
fortalecerei com coragem além do que eles possuem agora, aumentarei sua           
fé e antes que eles sintam a dor da execução, estarão diante de Mim.              
Aqueles que são torturados receberão ainda mais graça. Ficarei de pé com            
eles olhando profundamente em seus olhos com todo o Meu amor até que             
seus corpos carnais desapareçam e eu os receba em Meus braços amorosos            
e os conduzirei ao paraíso, onde terão uma grande recompensa; uma           
recompensa eterna.” 

“Vou tirar as coisas que roubaram de mim, o coração dos homens.            
Quase todas as posses e conveniências modernas serão eliminadas durante          
este período de tribulação. Sim, terei que usar o evento "inaugural" para            
fazer isso. Todos passarão por essas provações ao mesmo tempo e a            
maioria não aceitará bem. De fato, a violência se espalhará por toda a terra              
como nunca antes. Meus filhos mostrarão meu amor. Quando isso acontecer,           
muitos corações clamarão a Mim e eu os ouvirei. Sim, a maioria não irá, mas               
por causa do evento e dos outros eventos que se seguem, muitos outros             
virão a Mim dessa maneira e é sobre isso que Meu reino trabalha, buscando              
e salvando o que foi perdido. Meus filhos santos transformados, Meus           
íntimos, os mostrarão. Todos os corações dos homens serão revelados pela           
luz dos Meus filhos, e a luz deles veio de Mim, o Pai das luzes.” 

“Quando o evento chegar, você precisa estar preparado de antemão,          
pois eu já falei com você!” 

“Meus filhos AGORA devemos sair com fé e obedecer às Minhas           
instruções especiais que estou dando a cada um de vocês. Algumas dessas            
instruções podem não fazer sentido atualmente na sabedoria humana, mas          
farão todo o sentido depois que o "evento" ocorrer. Tudo mudará nesse            
ponto e nada será como é agora.” 

“O Senhor continuou: ‘Aquele que permanecerá no templo de Deus se           
mostrando Deus não é 100% homem, embora você não possa dizer isso            
agora com seus cinco sentidos naturais. Pode ser sentido,         
sobrenaturalmente, pelo discernimento do Espírito Santo; das quais dei uma          
medida a todos os eleitos que são minha verdadeira noiva remanescente. 
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O líder deste exército é um dos mencionados em 2 Ts 2:3-4, embora o              
Pai ordene e permita tudo. Ele ainda não está possuído por Satanás, mas             
isso acontecerá após o "evento inicial" de que falei com você. 

Você verá essas coisas acontecerem com seus próprios olhos por um           
curto período de tempo. 

Estou falando de Barack Hussein Obama. 
Ele será o Anticristo final.’” 
“Por causa do clamor do meu povo, Donald J. Trump foi autorizado a             

ser nomeado, mas ele também faz parte do julgamento sobre a América. Ele             
será levado, pois um julgamento ainda mais severo será permitido por Mim            
sobre a América. Isso afetará o sistema financeiro mundial. Sim, isso           
acontecerá após o evento de fogo que inicia toda a sequência, como dominó             
em queda, para você América. 

Após esse período, Barack Hussein Obama voltará ao poder e se           
tornará o anti-Cristo final. 

Isso não deve ser confundido com o evento que muitos outros           
profetizaram e alertaram, pois esse evento será visto por todas as nações do             
mundo. Esse evento cósmico é de Mim e não pode ser duplicado por             
ninguém ou nada além do Grande EU SOU. O evento que chega à América              
Eu não causarei, apenas permitirei, porque Minha proteção foi levantada          
sobre a nação por causa de um grande e grave pecado que abunda na terra. 

Muitos que são Meus filhos serão levados para casa para ficarem           
comigo e serão tirados do grande mal da guerra civil, fome, doença,            
inundações, terremotos, vulcões, tsunamis, grandes ventos, pedras de        
granizo gigantes, granizo e fogo misturados com sangue, meteoros e          
asteróides que virão depois. A maior parte disso é causada pelos efeitos do             
destruidor (Planeta X / Nibiru), pois é o Meu instrumento de julgamento que             
usei no passado e o usarei novamente, exatamente como quando Israel foi            
mantido em cativeiro pelo Egito. É neste momento que os anjos caídos            
(alienígenas) serão forçados a retornar à Terra e eles dirão aos homens da             
Terra que eles são "criadores". Eles serão liderados pelo filho da perdição e             
enganarão a maioria, exceto os eleitos. Eles mudarão o DNA dos homens            
pela marca, para que não sejam mais humanos e não possam mais receber             
a salvação pelo Meu sangue.” 

“Suas vidas mudarão quando o evento que iniciar tudo acontecer.” 
“Sim, uma vez mais uma vez falo do evento que dará início a tudo. Eu               

não quero que você fique confuso. Eu mostrei muitos eventos diferentes do            
Meu povo. 

Lembre-se, eu não acompanho o tempo como você acompanha. Se          
você pudesse ver Meu relógio, veria quantos eventos precisam ocorrer antes           
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do "evento de inauguração", mas ainda não saberia quando isso ocorrerá no            
seu tempo. Mais uma vez, o meu tempo não é seu!” 

RESUMO DO EVENTO INAUGURAL ARDENTE: 

* Ardente (o FOGO está envolvido porque ele mencionou o ardente muitas          
vezes)
* Ataque Terrorista (isso significa que não é do Planeta X)
* Isso NÃO é de Deus, mas está sendo PERMITIDO, e foi falado pelos caídos             
e pelos profetas de Deus. Assim, é conhecido por ambos os lados.
* 10 vezes pior do que qualquer coisa que já vimos antes. Em 11 de             
setembro de 2001, houve mais de 3000 mortos, o tsunami de Natal na            
Indonésia teve 250000 mortes, então podemos imaginar 30000 - 2,5         
milhões morrerão.
* QUEBRA econômica, as coisas parecem "normais", depois colapso       
econômico.
* Revoltas / saques, seguidos pela lei marcial - mas isso só pode acontecer            
após o colapso, NÃO o acidente (difícil dizer)
* As liberdades que desfrutamos agora e que tomamos como garantidas,         
desaparecerão. O Senhor me disse que a liberdade na internet será a           
primeira a sair.
* As conveniências e dispositivos modernos serão retirados ou reduzidos        
muito em breve ou imediatamente depois.
* Destruição maciça como nada que já vimos antes.
* Após o evento, Donald Trump será retirado e Barack Hussein Obama          
voltará ao poder (observe que eu não disse que ele retornará como           
President of the EUA). O Barack se tornará o anti-Cristo final.
* O terceiro selo; o cavalo preto, que fala do colapso econômico mundial e            
da fome. “Um litro de trigo (pão) por um denário (salário diário) e três             
quartos de cevada por um denário; e não prejudique o óleo e o vinho.” Creio              
que o óleo e o vinho são os que estão cheios do Espírito Santo. (Ap 6:5-6)
* O quarto selo; o cavalo pálido: “E o nome daquele que estava sentado            
sobre ele era Morte, e Hades o seguiu. E foi-lhes dado poder sobre um             
quarto da terra, para matar com espada, com fome, com a morte e com os              
animais da terra. ”(Ap 6:7-8)
* É neste momento que creio os alienígenas / anjos caídos entrarão em cena            
como retratado em uma visão que eu.
* O Quinto selo fala de todos aqueles que foram martirizados por sua fé em             
Jesus Cristo, “a palavra de Deus e pelo testemunho que eles mantido. E eles             
clamaram em alta voz, dizendo: “Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro,           
até que julgas e vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra?”             
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Então foi dada uma túnica branca a cada um deles; e foi dito a eles que                
deveriam descansar um pouco mais, até que o número de seus           
companheiros de serviço e de seus irmãos, que seriam mortos como           
estavam, fosse completado.” (Ap 6:9-11) Creio que há haverá mais mártires           
neste momento do que em qualquer momento anterior, e é por isso que é              
colocado aqui, alguns discordarão. 
* O sexto selo ocorrerá, ”olhei quando Ele abriu o sexto selo e eis que houve              
um grande terremoto; e o sol ficou preto como pano de saco de cabelos, e a               
lua se tornou como sangue. 13 E as estrelas do céu caíram na terra, como              
uma figueira cai seus figos tardios quando é sacudida por um vento forte. 14             
Então o céu recuou como um rolo quando é enrolado, e todas as montanhas             
e ilhas foram removidas de seu lugar. 15 E os reis da terra, os grandes              
homens, os homens ricos, os comandantes, os homens poderosos, todo         
escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das           
montanhas, 16 e disseram às montanhas e pedras: “Cai sobre nós e nos            
esconde da face dAquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro! 17              
Porque já chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir?” (Ap             
6:12-17).

Nos 3 dias de trevas, a luz da glória de Deus descerá sobre o povo de                
Deus, remanescente, a noiva, os filhos manifestos de Deus, a igreja           
verdadeira, aqueles que buscam o Senhor Jesus com tudo o que está dentro,             
então a grande colheita ocorrerá, depois o arrebatamento da igreja. O           
arrebatamento acontece logo antes que a ira de Deus seja derramada,           
porque a noiva não foi designada para a Sua ira (1 Ts 5:9) Aqui são               
mencionados os que são removidos no arrebatamento, Ap 7:13-14, “Então          
alguém dos anciãos responderam, dizendo-me: “Quem são estes vestidos         
em mantos brancos, e de onde eles vieram?” E eu disse-lhe: “Senhor, você             
sabe.” Então ele me disse: “Estes são os que saíram da grande tribulação,             
lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. ”Depois           
disso (na minha opinião) a marca da besta será implementada. (A ordem            
dessas coisas provavelmente varia, mas é o meu melhor palpite!) 

Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, a devastação e a              
destruição serão mais do que alguém jamais viu e o único caminho de             
arrependimento diante do Senhor Jesus, certamente terminará em morte         
por martírio ou cataclismo. 

Amado, digo-vos, HOJE É O DIA DA SALVAÇÃO! Se você quer ser            
digno de escapar de todas essas coisas e ficar diante do Filho de Deus, NÃO               
ESPERE! 

A razão para alertar sobre o "evento inaugural" não é espalhar o            
medo, mas o oposto. 
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Todos nós precisamos nos preparar fisicamente, emocionalmente e        
espiritualmente para este evento. Devemos nos preparar espiritualmente o         
máximo que puder - isso é o mais importante. Isso só pode ser conseguido              
através da rendição total e completa ao Senhor Jesus Cristo. 

Quando o "evento de inauguração acontecer, haverá enormes        
quantidades de destruição, calamidades e coisas que só vimos nos filmes,           
mas elas são apenas a ponta do icebergue. 

A terra inteira acabará queimando! Nada que você vê ao seu redor vai             
durar! 

O mais importante é entregar sua vida a Jesus Cristo (Yeshua           
HaMashiach) AGORA! 

Não espere, procure-O com todo o coração e dê a ele todos os pecados              
da sua vida. 

Não há pecado que Ele não tenha revelado na cruz e nenhum pecado             
que Ele não perdoará se você se arrepender e for sincero. 

Jesus disse: “Tudo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim                 
de maneira alguma será expulso.” João 6:37 

VENHA A JESUS COMO VOCÊ É, MAS NÃO FIQUE DESTA MANEIRA,           
DEIXE-O TRANSFORMAR VOCÊ EM SUA SEMELHANÇA! 

Amor e paz, 
Jeffrey Byerly 
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Fonte: https://docs.google.com/document/d/1Bbx8SkuaAWJ4-MaLWsHVkralReUKgj3IxyaEbCAlYI8/edit 

2 de agosto de 2019 
Escritura: Isaías 6 e João 2 

AS TABELAS ESTÃO VIRANDO 

Por que precisamos de um edifício de igreja? Tudo não passa de uma             
bagunça, bagunça? Estes edifícios feitos de tijolos e argamassa, madeira e           
pedra são tudo Babel para Mim. Está consumado, está corrompido, é           
idolatria. A igreja como você conhece ou tem conhecido está acabada, ela            
morreu. 

Não enviei meus discípulos com a ordem de 'ir' a todo o mundo? Aqueles              
verdadeiramente batizados com fogo não venderam tudo o que tinham,          
casas e terras, e depositaram tudo aos pés dos Meus Verdadeiros Apóstolos. 

Considere cuidadosamente Meus Filhos neste dia, porque seu destino eterno          
está em risco se você não fizer o que eu ordenei. Considere este dia com               
muito cuidado o lugar onde você se senta, o lugar onde você está. 

Tudo o que você vê com seus olhos é decepção. Tudo o que você ouve com                
seus ouvidos são mentiras do inimigo. Tudo o que você percebe com o seu              
coração são parábolas que não fazem sentido para você. A menos que você             
permaneça em Mim e em Minha Palavra, você é como um ramo murcho. 

A igreja idólatra, os edifícios dessas monstruosidades que aparentemente         
chegam ao céu, têm raízes que vão até o inferno. O machado está pronto,              
tudo está prestes a cair de uma grande altura. Todo status de caridade             
recebido do governo cessará e isso por Minha mão. 

O que você tem adorado? O que você tem sentado e participado é blasfêmia              
aos Meus olhos; Meu coração está doente com a corrupção na Casa de Deus.              
Está cheio de mofo, verme invasor, amargura, inveja, idolatria, luxúria,          
sujeira, para citar apenas alguns. Tudo isso permeia como a morte nesses            
lugares que são chamados 'igreja'. Tudo cairá de uma grande altura. 

Ministros, pastores, líderes, Executivos, títulos, todos são para Mim como          
nada. Todos os livros, toda a música, todas as palavras são como trapos             
sujos aos Meus olhos. 
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Suas arenas irão esvaziar, suas cadeiras ficaram abandonadas. Tudo é          
poeira, tudo é vaidade. 

Meu julgamento é muito doloroso para esses edifícios chamados "igreja",          
pois aqui o dinheiro é seu Deus. O fedor do mal em Minha Casa deve ser                
fumigado com Meu fogo, Minha Santa fumaça. 

Eu desejo misericórdia, justiça para os oprimidos. Eu desejo que você           
abandone tudo, mas, em vez disso, roubou dos pobres para pagar seus            
próprios impostos a César e depois pedi de volta como um status de             
caridade! 

Eu sou um Deus que não fará nada? 

Ó nação enganada! Seu tempo acabou! 

Eu digo a você que, antes do fim do ano, você sentirá a Minha Mão de ira                 
cair sobre suas igrejas, suas casas, seu dinheiro e sua família. 

Eu vou permitir que Satanás domine completamente suas vidas. Eu estou           
lhe entregando uma bandeja de ouro ao próprio Satanás. Até agora, Eu            
tenho restringido a Minha ira em favor da Minha graça. 

As mesas estão virando, ela tem virado nesse dia, nessa hora. 

Eu sou o SENHOR 

Shofargirl 
Jacky julyan 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=LUrYeNaO880&t=975s 

2019.08.09  - PREPARA-SE 

Ele começou falando, “Te prepare”, duas vezes. Prepare-se a qualquer 
momento para ir aonde eu ordeno que você vá. Houve um alerta alto que 
está escondido das massas, um perigo conhecido que está sendo mantido 
oculto. Eu digo a você neste dia, esteja preparado, esteja alerta e ouça e 
aguarde meu comando. Meus profetas estão soando o alarme. Eles estão 
falando do topo dos telhados. As luzes vermelhas estão piscando, mas 
ninguém está ouvindo. Esteja em alerta meus filhos, pois eu posso ver todas 
as coisas. Eu digo tudo o que está chegando. Eu sou o Alfa e o Ômega, o 
começo e o fim. O fim está se aproximando. Este não é um ensaio geral. 
Este é o negócio real. Essa é a realidade. A guerra de todas as guerras está 
entrando em jogo. Esteja preparado, aqueles no alto dos governos; aqueles 
em lugares de poder; sabem que algo está vindo. As luzes vermelhas estão 
piscando. Esteja preparado, pois a ambulância não durará muito. O Senhor 
continua a dizer que a destruição de grandes proporções está a apenas 
alguns segundos de ser revelada. A apostasia plena das igrejas será 
manifestada. Meu próprio povo, meus mensageiros, meus filhos, todos 
sendo super naturais escondidos pelos meus poderosos anjos. Eles estão 
literalmente envoltos em branco no meio que não pode ser visto. Eu estou 
aqui meu amado, diz o Senhor diz. Eu estou andando pela sua terra. 
Enquanto falo, o julgamento esta aqui, você nasceu em um tempo de 
julgamento. Eu te preparei para a tristeza desde que você nasceu. Meus 
filhos prepararam seus corações diante de mim. Isso preparou seus corações 
para serem vulneráveis, quebrantados e contritos diante de mim. Esta é 
minha graça, meu favor. Como Noé trouxe conforto e salvação, eu também 
nasci muitos Noé está trazendo tudo o que eu estou comandando de você. O 
Senhor continua ... A arca está quase pronta. Os toques finais, o 
recolhimento do meu povo, em um só lugar. Um lugar que não está contido 
em quatro paredes. Mas um lugar espiritual, um cenário que designei desde 
o começo. O que você verá é puramente no reino espiritual acima. Para           
aqueles que andam no espírito, vocês estão sentados agora em lugares          
celestiais. Embora você estivesse fisicamente aqui na Terra, seu espírito está          
comigo, seu pai. Muitos estão espiritualmente mortos. O livro que muitos          
lêem não lhes trará esperança, a menos que eles me chamem, Jesus. Pois            
eu sou o único que pode salvar ao máximo. Muitos estão se preparando,            
mas como o mundo. A comida está tão contaminada que não serve para            
comer. Embora muitos ignorem e pereceram. A fome está à frente. Como os            
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venenos liberados, deve matar todos os nutrientes. As águas se tornarão           
amargas. E muitos morrerão de sede. Eu treinei alguns muitos através de            
dificuldades profundas, fome, sede, através de ocorrências naturais de         
privação, mas também através de práticas espirituais de jejum, tanto de           
água como de alimento. Eu, o Senhor, preparei e ensinei a mim mesmo.             
Nenhum homem te disse. O que você aprendeu, eu fiz você esquecer. Isso é              
porque você é minha, diz o Senhor, e eu salvei um Remanescente que anda              
nos meus caminhos. Vocês são meus remanescentes, mas poucos, pois não           
trabalho nas multidões aqui na Terra. Muitos de vocês estão sozinhos           
mesmo em sua própria família. Este também foi o caso de Noé. No entanto,              
trouxe toda a sua família no arco. Vou trazer sua família porque prometi             
fazê-lo. É o meu caminho. É o meu desejo. Sempre foi assim desde o              
começo. Até agora, mas logo porque eu tenho preparado você, você deve            
conhecer o meu poder de ressurreição do alto. Existe poder no meu sangue.             
Poder na minha palavra. E vocês todos, meu remanescente, receberão o           
poder do alto da minha sala do trono, como prometido em Joel. Não há              
outra hora a não ser agora. O julgamento está aqui. Está em toda a terra,               
agora mesmo. Minha ira está aqui. Minha indignação despertou quando          
estou em pé para proclamar tudo o que prometi àqueles que não amam seu              
Senhor, seu Deus. Pois eu sou o Deus Todo-Poderoso. Minha Majestade é            
conhecida. Pode ser visto claramente. Minha ira é revelada. Eu abri os céus.             
Muitas carruagens de fogo esperam nas asas. Meus anjos poderosos estão           
em alerta em espera de cada criança minha. Não tenha medo da morte dos              
meus filhos. Pois isso não tem efeito sobre você. Em Frente você vai, mas              
não vai tocar em você. Pois minhas mãos te levarão para casa. Não tema              
meus filhos, seja ousado e corajoso. Pois eu preparei e fortaleci você para             
vencer. Não olhe para trás, meu amado. Continue ouvindo. Continue          
olhando para mim, pois estou aqui. Estou com você. Eu te conduzirei através             
de todo julgamento de fogo. Cada tentação, minha vara e minha equipe o             
confortarão. Só em mim mostra que você encontra descanso. Os problemas           
estão se multiplicando em todas as contagens. O anjo da morte paira para             
muitos que passam deste mundo. Muitos para a destruição e os poucos para             
a vida eterna. O Senhor continua dizendo ... Mau batendo em meus filhos.             
Mau mal e perdoe como seu pai te perdoou. Pois o que te espera é paz,                
vida, vida eterna. Eu te receberei em casa. Esse tempo está tão perto. Tão              
perto. Não desanimes, pois te escolhi. Eu predestinei, sabendo que você me            
procuraria. Eu projetei sua vida. Deitei suas escolhas e o guiei pelo terreno,             
embora o terreno fosse muito difícil. Eu permiti que Satanás peneirasse você            
como trigo, mas apenas por um curto período. Minha misericórdia é ótima.            
Meu amor nunca acaba. Embora você me conheça, mas através de um            
espelho desbotado. Você logo verá toda a minha glória. É logo minha            
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amada. Estou com você nessas últimas horas, como prometi. Então, meus           
filhos, não desanimem, pois o fim está à vista. Embora as tempestades            
sejam grandes, eu ouço seus gritos. Eu ouço seu louvor. Meus olhos sempre             
olham e guiam cada passo seu. Então esteja preparado. Fique sóbrio. Seja            
vigilante. Seja ousado e corajoso. Pois eu fui à frente de você. Permaneça             
em mim. Permaneça em mim porque sem mim você não pode fazer nada.             
Eu estou com você sempre até o fim dos tempos. No amor, Jesus. 
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2019.08.10 - ATAQUE BEM NO MEIO DIA 

Eu pesquisei "BEM MEIO DIA", não entendendo o que o SENHOR estava me 
mostrando. Descobri que não apenas significa "precisamente no meio-dia", 
mas também pode significar "o tempo de um confronto decisivo". Então eu li 
que havia um filme chamado 'HIGH NOON' de 1952, onde um xerife tem que 
enfrentar alguns assassinos sozinhos, já que a cidade estava com muito 
medo de se defender. Eu acredito que todos estes têm significados 
importante. 

VISÃO PROFÉTICA: 
Na mesma manhã do sonho, enquanto orava, vi no ESPÍRITO uma foto de 
uma cena de aquarela feita com lindas cores. Na foto havia um belo pasto, 
junto com árvores, céu azul e nuvens brancas. No entanto, na distância da 
paisagem, vi uma nuvem de COGUMELO branca, enorme e brilhante. 

SONHO PROFÉTICO: 
ENTÃO em 8 de agosto de 2019 eu tive esse sonho: 
eu estava em minha casa (embora não se parecesse com a minha casa na 
realidade), e havia muitas, muitas pessoas andando dentro da casa, assim 
como do lado de fora da minha casa no gramado. 
Todos pareciam perplexos e balançavam a cabeça, incrédulos. 
Aparentemente, a eletricidade caiu e eles não poderiam dirigir ou deixar 
minha casa ... eles estavam presos. 
Eu estava do lado de fora para entrar em minha casa. Quando abri a porta 
da entrada, olhei para dentro e vi toda a casa começar a balançar e tremer. 
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Então comecei a sentir sob meus pés e também no gramado. Todos            
tentavam manter o equilíbrio, pois o terremoto parecia quase forte o           
suficiente para nos derrubar. 
Depois que o tremor parou, contei ao povo o que eu achava que tinha              
acontecido, e eles ficaram chocados ao perder primeiro a eletricidade, depois           
o terremoto. Um homem disse que quando chegasse em casa, ele checaria o           
USGS, porque ele não acreditava que fosse um terremoto, mas algo          
diferente. Então eu acordei.

INTERPRETAÇÃO: 
Como muitos dos meus avisos de sonho no passado, acredito que este            
sonho estava mostrando, mais uma vez, para um bomba atômica de Pulso            
eletromagnético. Pelo que entendi, um EMP tem duas ondas de choque ... as             
primeiras ondas de choque viajam mais rápido pelo ar e derrubam qualquer            
coisa elétrica ... a segunda onda é o choque físico real que pode fazer a terra                
balançar ou tremer, como um terremoto. 
Essas advertências são para nós buscarmos o SENHOR através da oração!           
Não se canse de orar. Arrependa-se e confesse seus pecados e certifique-se            
de estar certo com o DEUS. Procure-o com todo o seu coração e você irá               
encontrá-Lo! Em todos os seus caminhos, reconheça-O e Ele estabelecerá          
seus caminhos corretamente. Ore pela paz, misericórdia e pelas almas          
perdidas para encontrar o caminho para JESUS. 

VERSÁRIOS DAS ESCRITURAS: 
"Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração               
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo". Romanos 10: 9 
“Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e               
buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos iníquos, então eu o              
ouvirei do céu, e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra”, 2 Crônicas               
7:14 
"Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas           
veredas”, Provérbios 3: 6 
"Que ele se afaste do mal e faça o bem; que busque paz e a persiga. Pois os                  
olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas              
orações; mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal”, 1 Pedro 3:11 
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2019.08.10 - O ATAQUE // A GRANDE COLHEITA 

"Este (o evento nuclear) é o que está vindo para a sua terra se MEU povo 
não orar. Ele trará a vida de muitos e irá poluir permanentemente a terra. 
Nunca no tempo da história haverá tal destruição em massa. 
Esses perigos que eu mostro são apenas vislumbres do que está por vir, eles 
devem acordar as pessoas de suas vidas tranquilas e complacentes.Os 
perigos são reais, mas também é o MEU amor e presença.Você não terá que 
sentir o terror da noite ou as pragas por dia, porque eu vou te esconder sob 
as minhas asas ... se você voltar para mim de todo o seu coração, 
buscando-me diligentemente, e invocando o meu nome no momento da sua 
necessidade. 
Se você humilhem-se, orem e se afastem de seus pecados perversos, Eu 
virei e restaurarei o que foi tirado de sua vida, e lhe darei o poder de 
continuar a servir 
Meus julgamentos cairão. Meus julgamentos irão voltar muitos para mim. 
limpar a face da terra de toda a sua podre pecado, contaminando todos 
serão lavados. 
Faça o que você pode trazer muitos de volta para mim na GRANDE 
COLHEITA que está chegando. Ore para que as sementes da salvação 
apareçam nas almas das pessoas e criem raízes em seus espíritos. " 
A próxima parte da mensagem é dirigida àqueles que não conhecem o 
SENHOR JESUS, e estará no meu próximo post no blog. 
ESCRITURA : 
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“Se o meu povo, chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a               
minha face, e se converter dos seus caminhos iníquos, então eu o ouvirei do              
céu, e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra”. 2 Crônicas 7:14 
Então lhes disse: A colheita é de fato grande, mas os trabalhadores são             
poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a            
sua seara. Lucas 10: 2 
"Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te refugiarás; a 
 sua verdade será o teu escudo e broquel." Salmos 91: 4 
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Claudia Souto, [11.08.19 08:01] 
Segunda-feira, 05 de agosto 2019 

O tratamento, e a Convivência nos Refúgios Secretos do Senhor 

1. Vi um ambiente com piscinas; as piscinas eram como riacho, elas          
contornavam a edificação. Lembro que eu falei com Pedro: "Entra na água           
filho!" Então, ele entrou, pulou na água. E eu também entrei; eu estava com             
biquíni e short; entretanto, meu corpo era de criança também.
2. Depois destas coisas, houve uma perseguição e as pessoas fugiam, uma          
mulher morreu. Durante a perseguição, eu já estava adulta. Eu segui um           
grupo de homens velozes (os homens velozes eram altos, acima de dois           
metros); eles desceram deitados e deslizando muito rapidamente um        
caminho estreito numa montanha rochosa. Era muito difícil descer com         
velocidade e ao mesmo tempo entrar no caminho do esconderijo, pois o           
caminho do esconderijo era como trilho cruzado. Eu fiz o mesmo trajeto que            
estes homens.
3. Quando eu entrei no esconderijo, eles estavam renovando as energias         
deitados, usavam cobertores. Lembro que ao entrar, a porta ainda estava          
aberta; contudo, logo se fechou, visualizei grades de proteção. Então,         
alguém bateu nas grades para entrar, mas já estava trancado.
Por dentro do esconderijo, um homem estava de pé próximo à parede, ele            
fazia a proteção. O protetor conversava com os homens deitados...eu         
observava tudo.
4. Ainda neste ambiente, um humano de cabeça grande e pescoço um pouco           
mais comprido que o nosso, encostou a cabeça no meu ombro; ele se            
lamentava por um incidente que aconteceu a outrem.
Eu vi em uma outra sala (no mesmo esconderijo), um homem despido,           
deitado de bruços em cima de um balcão de tijolos (construído para fogão à             
lenha). Este homem havia sido queimado e tinha perdido a perna direita. Ele            
tinha tamanho de anjo, era forte.
5. Num outro momento, os homens velozes se levantaram e foram ouvir          
músicas. As músicas eram maravilhosas, eles ouviam algo gravado antes. As          
músicas seriam distribuídas por etapas. Lembro de alguém dizer: "Amanhã         
tem mais!"
Eu perguntei a eles: _"Quem está tocando o violão? " Pois que, o toque do              
violão era extraordinário. Eles me responderam: _"Miguel é quem toca o          
violão." Miguel estava no esconderijo também.
6. Neste momento de louvor, visualizei uma mesa de alimentos bem farta:          
tinha bolo, manjar e outras iguarias. O manjar era uma espécie de           
maria-mole branca com côco ralado.
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7. Então, depois disso, um outro homem nesta reunião, pediu que se          
escrevesse algo. Eu e uma outra mulher nos oferecemos para escrever;          
porém, o homem me escolheu para escrever. Eu peguei uma folha de papel            
pautado na minha mochila; nesta folha eu havia desenhado uma cabeça de           
leão. Na cabeça tinha duas letras: "L & B". O homem disse que eu tinha que               
melhorar o desenho. E a visão acabou...

Interpretação 
1. As torrentes de águas do Espírito representadas pelos riachos, encherão a          
vida dos genuínos cristãos, pois estes são a construção perfeita do Pai ,            
estão edificados em Jesus a Pedra Angular , o único fundamento da sua            
"Igreja” genuína .
O Ato de Pedro entrar na água pode tipificar a obediência dos cristãos do             
passado e por isso foram cheios com o Poder do Espírito . Assim também os              
cristãos desta era moderna que estão ouvindo as mensagens de Jesus ,           
crendo e obedecendo, serão banhados, limpos , aprimorados e cheios do          
Poder do Espírito e isto pode ser representado pelo fato da irmã ter um             
corpo de criança .
“E disse Jesus : “Com toda a certeza vos afirmo que, se não vos             
converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis          
no Reino dos céus."
Todos terão que ser dependentes do Pai, confiar somente nele e no seu            
amor.
2. A perseguição virá e haverá morte! Neste período dito como Tribulação,          
haverá também amadurecimento representado pela sua fase “adulta “, anjos         
representados por “homens velozes” encaminharão algumas pessoas a       
refúgios em montanhas rochosas; são esconderijos secretos e somente        
aqueles que serão chamados, entraram nestes lugares de difícil acesso.

Claudia Souto, [11.08.19 08:01] 
Alguns escolhidos terão a mesma agilidade e velocidade que estes 

homens /anjos. 
3. O Senhor quer que saibamos: nestes refúgios secretos haverá        
restauração, proteção sobrenatural e o poder do Altíssimo se manifestará         
nestes lugares de forma sobrenatural. A porta será fechada e após isso não            
será aberta, pois foi estabelecido um tempo determinado, não será         
permitido a entrada de quem não foi chamado ou revelado, anjos guardarão           
estes lugares.
4. Nestes lugares de refúgios secretos, serão abrigadas pessoas acometidas        
por enfermidades e que sofreram grande martírio, perseguição e        
conseguiram chegar a estes lugares com grandes sequelas.
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5. As músicas gravadas são como a palavra em profecia. O Senhor é quem            
nos enche com seu manancial (Espírito Santo) e a palavra de Deus alegra            
nossa alma. A distribuição da palavra profética acontece por etapas, os          
selos, as trombetas acontecem por etapas...e para tudo há um tempo          
determinado. O violão é tocado pelo general dos anjos, o arcanjo Miguel. A            
vinda do Senhor será precedida pelo toque do arcanjo.
"Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do            
arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo            
ressuscitarão primeiro."
Tessalonicenses 4:16
6. Os protegidos do Senhor serão alimentados com banquete nestes        
esconderijos, tanto físico, quanto espiritualmente.
"Assim, o Diabo o deixou; e eis que vieram anjos, e o serviram. Jesus inicia              
seu ministério." Mateus 4:11
7. A mochila carrega a experiência e
bagagem espiritual. O homem tipifica Jesus; quando ele pede para que se           
escreva, o assunto está relacionado a profecias; e este alguém deve estar           
preparado e equipado com ferramentas espirituais. A folha pautada indica         
regra e ordem na escrita. O leão aponta ser o leão da tribo de Judá, eu               
desenho Jesus como regra na minha vida.
A letra "L" corresponde ao número 12, tem haver com discipulado, grupo,           
tribos. Este número 12 simboliza a totalidade, inteireza e a realização do           
propósito de Deus. É considerado o número da perfeição governamental         
como também simboliza poder e autoridade de Deus.
“E tinha um grande e alto muro com doze portas, e, nas portas doze anjos,              
e nomes escritos nelas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de             
Israel” (Ap 21:12).
A letra "B" corresponde ao número 2. Em Hebraico o número 2, shnayim,              

refere-se a criação de Deus, uma vez que a letra hebraica “Bet” é a primeira               
letra da palavra bereshit (no início), a primeira palavra da Torah e a             
narrativa da criação. Dois significa “União, divisão e testemunho. E também           
significa duplo e está associado com a porção dobrada”. 
Deixe-me herdar uma porção dobrada do teu espírito” (II Rs 2:9). 
"Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna-a bem             
legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo." 
Habacuque 2:2 
Shalom! 
Cláudia Souto 
Léia Porto 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/message-for-those-who-do-not-know-the-lord-jesus 

2019.08.12 - Mensagem Para Aqueles Que Não Conhecem o SENHOR JESUS 

Eu chamo para aqueles que não me conhecem, e peço-lhes para vir e testar              
as águas para ver se sou real. Eu vou te mostrar se você perguntar. 
Agora é o dia da sua salvação - não espere mais. Chore para mim e você                
será ouvido. Acredite em mim e eu te libertarei e lhe darei a minha salvação. 
MINHA morte foi uma troca por sua morte, para que seu espírito nunca             
morra, mas viva para sempre no MEU reino 
que amo com um amor eterno. Deixe-me mostrar-lhe o caminho reto da            
vida em meus braços de conforto! 
Eu vou tirar seus fardos, um por um, enquanto você confia em mim. Eu              
colocarei o MEU ESPÍRITO dentro de você e você será marcado como MINA. 
VEM AGORA a MINHAS Águas calmas e eternas, onde você se tornará            
renovado, renovado e limpo. 
Aguardo sua decisão .... 
Escolha ME e você escolhe a VIDA. Vire as costas ... e você andará na               
escuridão eterna, sem minha luz. 
Venha e deixe-nos falar juntos, 
SEU SALVADOR, AMIGO e REDENTOR 
 JESUS 

"Tome meu jugo sobre você. Deixe-me ensinar-lhe, porque sou humilde e           
gentil no coração, e você encontrará descanso para suas almas. Porque meu            
jugo é fácil urso, e o fardo que te dou é luz” , Mateus 11:29-30 
"Jesus respondeu: Se você soubesse o dom que Deus tem para você e com              
quem você está falando, você me perguntaria, e eu daria tu água viva”, João              
4:10 
"Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu                
coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo”,           
Romanos 10:9. 
"Confie no Senhor com tudo seu coração e não se incline em seu próprio              
entendimento; em todos os seus caminhos, submeta-se a ele, e ele           
endireitará as suas veredas”, Provérbios 3:5-6. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/a-prophetic-visitation-from-another-jesus-jeremiah-johnson/ 

2019.08.13 - UM VISITA PROFÉTICA DE UM OUTRO JESUS 

“Em vários dos livros que escrevi, escrevi em profundidade sobre as três 
diferentes visitas que recebi de Jesus Cristo. Cada encontro foi aterrorizante, 
de tirar o fôlego e mudar a vida. Como resultado dessas visitas, eu defini o 
verdadeiro temor do Senhor como contemplando a beleza pura que faz você 
tremer. 
Ontem à noite, em um sonho profético, ele apareceu para mim de novo ... 
mas quando me aproximei, percebi instantaneamente que não era ele ... era 
um impostor. 
Agarrei-o pela garganta e disse: "Quem é você?" Com olhos deslumbrantes 
e um tipo de sedução gritante que eu nunca vou esquecer, ele disse: "Eu 
sou outro Jesus". Eu imediatamente deixei-o ir e ele começou a rir ... uma 
gargalhada arrepiante que passou pela minha espinha. 
Por alguma razão, comecei a exigir quais eram suas ordens de marcha. Para 
onde ele estava indo e por quê? 
Com raiva, ele disse: “Eu só posso ir aonde for bem-vindo e não onde eu 
quiser porque o Filho do Homem me conteve”. 
Eu disse: “Quem algum dia te receberia no meio deles?” Ele começou a rir 
de novo… uma gargalhada profunda riu e disse: “Estou fazendo meu 
caminho por toda a costa oeste. Muitas das igrejas lá me amam. Eles 
também me amam nas salas de aula da América no Oriente, onde debatem 
abertamente teologia. E acima de tudo, sou prontamente bem-vindo em 
muitas equipes de adoração na América. Eles apenas amam que eu escreva 
as músicas e conduzam as pessoas em adoração. ” 
Imediat 
amente ele desapareceu e eu me sentei na minha cama. 
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Eu ainda estou processando, mas acredito que é hora de muitos de nós,             
embora possa ser difícil, começar a entender a verdade de que poderia            
haver outro Jesus escrevendo muitas canções de adoração na América, há           
outro Jesus andando nossas salas de aula em universidades cristãs e liberais            
debatendo teologia, e este falso Cristo está se infiltrando nas igrejas da            
Costa Oeste como nunca antes e ele não vai parar até que ele seja exposto,               
resistido e expulso. 
Lembre-se, este "outro Jesus" e espírito só pode ir onde é bem-vindo! O             
Filho do Homem o conteve e ele não entrará em lugares que conhecem e              
adoram o verdadeiro Jesus de Nazaré! (Veja a Escritura abaixo) ”- 
Jeremias Johnson 

2 Coríntios 11:4 
“Porque se alguém vem a você e prega um Jesus que não seja o Jesus que                
nós pregamos, ou se você recebe um espírito diferente do Espírito que você             
recebeu, ou um evangelho diferente do que você aceitou, você aguenta com            
facilidade”. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/there-will-be-a-fake-alien-invasion-linda-hasche/ 

2019.08.15 - HAVERÁ UMA INVASÃO ALIENÍGENA 
VINDO DOS PLANOS GLOBAIS DIABÓLICOS DA ELITE PREPARADOS PARA O 

RETORNO DOS ANJOS CAÍDOS 

O Vaticano & OVNI 
O porta-voz do Vaticano 
Monsignor Corrado Balducci 
disse, “Há uma presença 
alienígena na terra agora, “ E está 
sendo registrado que o Papa 
Francis está se preparando para 
isso… 

Salmos 112, “ Louvai ao SENHOR. Bem-aventurado o homem que teme ao 
SENHOR, que em seus mandamentos tem grande prazer. 
A sua semente será poderosa na terra; a geração dos retos será abençoada. 
Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para 
sempre. 
Aos justos nasce luz nas trevas; ele é piedoso, misericordioso e justo. 
O homem bom se compadece, e empresta; disporá as suas coisas com juízo; 
Porque nunca será abalado; o justo estará em memória eterna. 
Não temerá maus rumores; o seu coração está firme, confiando no Senhor. 
O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu 
desejo sobre os seus inimigos. 
Ele espalhou, deu aos necessitados; a sua justiça permanece para sempre, e 
a sua força se exaltará em glória. 
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O ímpio o verá, e se entristecerá; rangerá os dentes, e se consumirá; o 
desejo dos ímpios perecerá.”, Salmos 112:1-10 

OUVI A PALAVRA DO SENHOR: 

“Escute meu povo, por favor, ouça o que eu vou lhe dizer sobre a              
ilusão que está por vir e não foi enviada por Mim, seu Pai Celestial: 
Haverá uma invasão 'alienígena' falsa saindo dos planos malignos da elite           
global para se preparar para o retorno dos mortos. 

NÃO SEJA ENGANADO!!! 
Você verá uma armada do mal enchendo os céus ao redor do globo;             

isso NÃO é de Mim, mas permitirei que engane os enganadores, pois eles             
acreditarão que têm a vantagem. 

O jogo que eles jogam é buscar suas almas; possessão valiosa de            
Satanás, pois ele sabe que seu tempo é curto e deseja fazer com que o meu                
povo tropece e caia. 

Escute: a armada é um engano causado pela tecnologia roubada.          
Alguns serão reais que seus governos fizeram em segredo, mas EU VEJO            
TODOS. EU OUÇO TODOS. EU SEI DE TUDO. 

Parte do que você verá é uma ilusão, uma névoa de decepção            
projetada em seus céus. 

NÃO acredite no que vê com seus olhos !!! 
Me procure por TODA A VERDADE, para que você possa ficar livre            

dessa armadilha. 
O produto do mal vem de muitas formas e o produto de Satanás vive              

em tecnologia avançada. 
Forças das trevas estão se lançando em seu reino, mas ainda não é             

tempo até que eu permita. 
Os caídos serão libertados ao MEU comando, com uma ilusão tão forte            

sobre aqueles que não querem VERDADE, que cairão nesse engano. 
VOCÊ está me procurando por respostas? 
Não olhe para o homem pela VERDADE !!! 
PROCURA-ME PARA A VERDADE, POIS EU VEJO TUDO. EU OUÇO          

TUDO. EU SEI DE TUDO. 
O sistema planetário que mantém os anjos caídos está a caminho para            

a sua destruição. 
A decepção que permiti à elite global fazer, será removida pela MINHA            

Mão, para que todos possam ver o sinal da volta de Meu Filho. 
O temido impacto do cometa de destruição virá subitamente; sem          

aviso prévio. Impacto da violência. Impacto do medo. Impacto demoníaco.          
TUDO vindo junto. 
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O que você fará no dia da destruição se você não Me conhece? 
Você CAIRÁ na armadilha do medo FEITO pela elite global? Nibiru é o             

sinal do retorno de MEU filho. O       
planeta da prisão vermelha dos anjos      
caídos acorrentado desde a época do      
dilúvio. 

VOCÊ está na minha vontade?     
Então VOCÊ SERÁ protegido por toda      
a eternidade, pois sua alma é MINHA. 

Você está seguindo a sua vontade?      
Então sua alma estará à mercê das       
forças demoníacas que virão colidindo     
com sua dimensão desde a     
Eternidade. 

VOCÊ ME teme? Esse é o começo da sabedoria, Meu povo, pois Minha             
Poderosa Mão de Justiça e Retidão será suave e amorosa com os Meus, mas              
SERÁ preenchida com o FOGO DA MINHA IRA, para aqueles que recusaram a             
ÚNICA Salvação pela morte de Meu amado filho Yeshua. 

Ai, ai, ai daqueles que seguem seus próprios caminhos, pois esse é o             
caminho amplo que leva à destruição. 

Ai, ai, ai daqueles que desejam tesouros terrestres, pois seu foco está            
nas coisas deste mundo, e que passarão pelo fogo do meu ciúme. 

Você foge da maldade ou você procura a emoção da destruição? Para            
aqueles que obtiverem entretenimento com a iniquidade, ESTARÃO        
encarando a destruição. 

Confie em mim, meu povo. 
Fuja de TODA a injustiça. 
Persegua a santidade, pureza no pensamento e na mente. EU ESTOU           

voltando com vingança com FOGO para queimar TODOS os ímpios e           
rebeldes. 
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O que é Santo? É aquilo que tenho exposto na Minha Palavra Escrita.             
Afaste-se de TODO o mal e persiga a Minha Vontade, o Meu Caminho e o               
Meu AMOR, pois EU TE CARREGAREI ATRAVÉS DO FOGO da Minha Ira. ” 

** Escritura dada: Hebreus 11 
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Mensagem dada a irma Valery no dia 15 de agosto de 2019 

SERVOS FIÉS 

O PAI FALA: 

AINDA TENHO SERVOS FIEIS A MINHA PALAVRA, PASTORES QUE PREGAM A 
MINHA PALAVRA. ATENTAIS PARA ESTES! 
LIBERTAI VOS DO JUGO PESADO QUE OUTROS VOS IMPUSERAM. 
EU VEJO CADA UM, AS OBRAS DE SUAS MAOS E SEU CORACAO. 
OLHE PARA OS QUE SERVEM, TESTAIS OS ESPIRITOS. 
LIBERTA TE! LIBERTA TE! LIBERTA TE DOS FARISEUS! 
A ESSES CHEGARA A HORA ! 
SALVE SEUS OLHOS! 
SALVE SEU CORACAO! 
SALVE SUA ALMA! 

NÃO JULGUES PARA QUE NÃO SEJAS JULGADO 

EIS QUE FALO  

JESUS 

OBS: IRMÃO JOÃO PASSA POR PALAVRAS, O SENHOR ESTA A FALAR PELA 
SUA BOCA: SANTIFICAÇÃO 
O SENHOR DIZ PARA PASSAR POR ESCRITO SOBRE SANTIFICAÇÃO 
O SENHOR FALA, PASSAR POR ESCRITO! 
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2019.08.20 - VOCÊ REALMENTE QUER ME CONHECER? 

Você realmente quer me conhecer? Eu te pergunto novamente se você 
realmente quer me conhecer? 

Muitos cantam louvores a Mim, eles saltam de seus lábios, mas como 
balões de ar fresco eles estouram quando seus corações estão longe de Mim. 

Seu tesouro é deste mundo, você teme o homem e sua aprovação de 
você, em vez de temer a mim, o único e verdadeiro Deus. 

Muitos se sentem negligenciados e abandonados, mas eu lhes digo que 
vocês me negligenciaram e abandonaram. Seus corações estão longe de 
mim, mas eu lhes dou a vida. Eu encho sua barriga com comida para comer 
em abundância. Eu te coloco em famílias e te dou amigos. Eu dou e dou 
ainda que você não se volte para Mim e até mesmo me agradeça por eles. 

Você se volta para o homem e seus amigos que agora são ídolos. Você 
tem medo da aprovação deles e que agora domina qualquer temor do 
Senhor. 

Faça a circuncisão de seus corações diante de mim, você é impuro. Eu 
sou um Deus santo. Eu exijo a verdade nas partes mais internas do seu 
coração. Circuncidar os seus corações, você tem a mente dupla. 

Eu lhes digo a verdade, somente aqueles que resistirem até o fim 
serão salvos. Seu próximo não pode te salvar. Eles são como a grama, eles 
florescem por um curto período de tempo e então eles se foram. Eles não se 
lembrarão de você; eles não lhe dão um segundo de pensamento, porque os 
pensamentos deles estão sobre os ídolos dos homens também. 

Os deuses e ídolos de hoje são auto-idolatria do homem, procurando 
sempre atenção e valorização. Quem é o homem que você está consciente 
dele? 

Eles não podem santificar você. A maioria deles nem sequer me 
conhece, eles são impuros. Você está procurando trapos imundos para trazer 
sua própria santificação. Realmente eu digo que eles são seus inimigos e 
você nem percebe isso! Eles são lobos que vieram para matar e destruir. 

Esses homens atacarão meus profetas e pastores verdadeiros do 
coração do Pai e matarão minhas ovelhas e cordeirinhos, bebês que têm um 
verdadeiro desejo de seguir a Minha Vontade. Sim, os lobos vivem para 
arrancar do coração do Pai as minhas ovelhas e cordeirinhos. O homem não 
se importa com você e andará para o outro lado, seu coração está podre até 
o centro e irá se disfarçar através de palavras lisonjeiras para enganá-lo.

Pare de olhar para o exterior do homem. Mesmo Samuel meu profeta            
ungido por um segundo foi frustrado por aparências externas, enquanto eu           
escolhi um homem segundo o meu próprio coração; David. 
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Eu, o SENHOR, olho fundo nos corações dos homens. Eu conheço           
àqueles que realmente querem andar de mãos dadas comigo diariamente.          
Eles tomam sua cruz diariamente por minha causa. Eles estão          
sobrecarregados com o coração do Pai e Sua Vontade, que é para as almas              
perdidas e a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho. Pois eu lhe digo            
a verdade que este verdadeiro Evangelho desde o princípio foi adulterado e            
se tornou uma piada doméstica entre as nações. Meu nome é ridicularizado.            
Mas eu te digo a verdade que Deus não pode ser ridicularizado. Muitos             
dizem que acreditam, mas nem sequer Me conhecem, nem sequer Me           
chamam! 
Meus verdadeiros discípulos comungam comigo diariamente e regularmente        
e conversam comigo, pois sou Seu amigo, sim, Meus verdadeiros discípulos           
são Meus verdadeiros amigos. Eu os chamo de amigos agora. Minha           
verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus.  

Eles ouvem o Bom Pastor, eles conhecem a Minha voz. Eles           
conhecem-Me. Eu os amo; eu os aviso e os guio. Eu coloco Meu Consolador,              
o Espírito Santo, para guiá-los em toda a Verdade. O fruto que eles           
carregam para mim é com muito sofrimento e arrependimento. Eles são          
dignos; eles falam a verdade de seus corações, tanto para Mim quanto para            
Jesus e para os outros. Eu estou com eles.

Muitos entretiveram o inimigo por muito tempo agora. Eu estou a           
erradicar tudo o que não é de mim! Muitas igrejas feitas pelo homem são              
plantadas na areia, agendas artificiais. Estes são todos para serem retirados           
agora das raízes e jogados fora e lançados em incêndios. 

Muitas aflições de tumores se manifestam em muitos que foram          
desobedientes e seguiram seus próprios desejos, seguindo o homem e sua           
avaliação e outros deuses. Muitos ficarão zangados com isso, mas a Minha            
Palavra é clara sobre isso. Aqueles que são desobedientes sentirão minha           
completa ira e aflições serão muitas. Muitos seguem avidamente todas as           
palavras do homem como se falassem a verdade. Como eles podem falar a             
verdade sem que eles não me conhecem? Eu pergunto novamente como           
eles podem falar a verdade se não me conhecerem? 

Agora, volte-se para Mim enquanto ainda há tempo e se arrependa de            
sua idolatria e rebelião que é como feitiçaria. Traga toda a sua inveja do              
homem, seu ódio pelo sucesso deles e sua amargura de inadequações.           
Porque seguistes estas coisas que não são de mim. 

Você ora com sua própria agenda e não de acordo com a Minha             
Vontade. Você ora por homens que são Meus inimigos e os coloca acima de              
você para serem adorados. Eu digo-te a verdade; Eu estou a erradicar todos             
eles. 
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Em um turbilhão feroz de ventos de todos os cantos da terra, eu, o              
Senhor, vou desenraizá-los e eles não mais existirão. Suas palavras são           
mentiras e nada. Eles não serão mais lembrados. 
Esses homens não podem te salvar! Ó povo tolo e insensato, nações, reinos             
da terra eu, o SENHOR, sento no Trono no céu e vejo tudo. Eu conheço               
todos os pensamentos fantasiosos de prosperidade e riqueza para ganhar          
aceitação nesta terra. Este é o domínio de satanás e não meu.  

Encontre tesouros acima no céu! Eu rio de você; Sim, seu tempo está             
chegando ao fim. Você pregou seu próprio evangelho por tempo suficiente.           
Agora é a hora marcada para Minha Espada, Minha Verdade, Meu Evangelho            
e o único e verdadeiro Evangelho de arrependimento. Eu, o SENHOR, não            
mudo! Transforme de seus pecados sua nação perversa, volte-se para Deus,           
não há outros deuses além de mim. 

Sim, eu lhes digo que muitos serão afligidos por tumores e dentro de             
suas famílias. Este é o meu aviso. Sim, eu, o SENHOR, falo destas aflições.              
Sim, eu, o Senhor, também devo infligir muitas e muitas pragas. Novas            
pragas nunca sequer pensadas pelo homem. Você acha que as pragas do            
Egito eram ruins, Oh nações profanas, pessoas profanas, seu tempo veio           
para partir desta terra. Eu te dei tempo para se arrepender, mas você não              
se arrependeu. 

Sua teimosia é como idolatria para Mim. Sua rebelião é como           
feitiçaria, na verdade, eu digo que você será designado com os assassinatos,            
idólatras e todos os tipos de males sobre a terra, pois seu fedor atingiu              
minhas narinas. 

Você transformou a Minha Cruz, onde eu derramei Meu precioso          
sangue por seus pecados, para torná-lo limpo e livre de toda a culpa de uma               
vez por todas e virou de cabeça para baixo. Eu sou o único sacrifício que te                
resta. Não há outro. Este é o tempo da graça e da verdade e você               
transformou-o em uma mentira e pisoteado com seus pés cheios de lama. 

Seus altares na Babilônia devem cair de uma grande altura. JÁ           
CHEGA!. Eu estou para acabar com isso. 

Você se chama Meu povo. Eu te digo, eu não te conheço. Saí de mim,               
sua nação perversa, Eu nunca te conheci. 

Há poucos, muito poucos que não dobraram o joelho ao homem a            
Baal, a falsos profetas e mestres. Eu os escondi e eles esperam por mim              
com fé, segurando minhas palavras e não o homem. Diariamente, sim, eles            
me esperam. Diariamente, eles pegam a sua cruz, e os Meus Pesos para o              
Meu Reino, porque há muitos a entrar no rebanho, o Reino de Deus.  

Sim, meu reino é de cima e não de baixo. Eu, Jesus, vim do alto, não                
de baixo. 
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O homem é como poeira. Até a mulher apanhada em adultério           
reconheceu quem Eu era e Me reconheceu como Senhor. Eu permiti que ela             
visse quem Eu era contra aqueles líderes religiosos que a declararam           
culpada. Eu desejo misericórdia não sacrifício! Eu revelei o Pai do céu e             
escolhi ela desde o início dos tempos para mostrar a culpa do seu             
julgamento contra ela. Eu trago misericórdia e perdão. 

Há muito tempo, venho convidando você para a Minha Ceia, mas você            
se prostituiu com o mundo. Você coloca sua lâmpada sem óleo debaixo de             
qualquer coisa, escondida no chão, e você se tornou igual as nações ao seu              
redor. Você quer isso; você não pode ser separado para mim. Você não quer              
isso! Você quer o elogio! É por isso que o pecado abundou. 

Onde estou? Você realmente quer me conhecer? Verdadeiramente, eu         
conheço aqueles que foram chamados por Meu Pai, Ele os deu a mim. 

Sim, minha bainha está rasgada. Seu reino não pertence ao Reino de            
Deus. Você prefere as nações ao seu redor e a idolatria do homem. Quando              
Samuel deu as costas a Saul, como um sinal de que Saul já não estava em                
favor de Deus, também eu devo fazer o mesmo. Eu estou julgando a Casa              
de Deus agora, sim agora como eu, o SENHOR diz. 

Eu estou partindo de seu reino terreno forjado de mentiras e idolatria.            
Sim, eu vou sofrer em silêncio, como Samuel fez, mas viro as costas para              
você. 

Eu devo escolher outra nação agora, não conhecida por você, uma           
nação que não se considera de nenhuma reputação. Esta nação será           
escolhida porque eu a escolhi para ser cheia do Meu Espírito Santo e ser              
obediente a todas as minhas palavras. Eles levantarão o nome de Jesus e eu              
atrairei todos os homens para mim. Pois sou eu, Jesus que salva, nenhum             
homem pode fazer este trabalho do coração. Meu evangelho de verdadeiro           
arrependimento, eu sou o Verdadeiro Testemunho. Jesus Cristo será         
pregado aos quatro cantos do mundo. 

Seu mal e iniquidade tem parado muitos de entrar no Reino de Deus e              
você suportará as conseqüências de suas ações. Você me negligenciou e           
nem sequer obedeceu ao Meu Primeiro Mandamento. Não, eu tenho que te            
abandonar. 

Realmente digo que as palavras dos homens se tornarão nada mais           
que pó. Mas a minha palavra, que não pode ser amarrada, viverá para             
sempre. 

Eu, o Senhor, tenho falado, e o que falei, vai acontecer. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/get-your-affairs-in-order-holy-spirit-wind/ 

2019.08.20 - Coloquem as suas coisas em ordem, Meu povo! Você 
tem que estar preparado para as coisas que estão vindo sobre a Terra. 
Algumas coisas já começaram. Você precisa estar pronto, e mais 
importante, comigo espiritualmente.  

Muitos de vocês podem perguntar: como fazemos isso? Eu digo a 
você, venha a mim e pergunte você mesmo! A resposta é diferente para 
cada um de vocês. Mais uma vez, vamos olhar para a parábola das virgens 
sábias e tolas. Todos adormeceram, mas as virgens prudentes se 
prepararam passando tempo sozinha comigo. Elas pediram e eu os enchi e 
dei-lhes óleo extra do Espírito Santo. As virgens insensatas são aquelas que 
sempre se preocuparam com todas as coisas do mundo físico. Elas pedem 
aos outros para orarem para elas o tempo todo, em vez de passarem um 
bom tempo comigo, pessoalmente, e de me perguntar elas mesmo.  

Elas estão sempre ignorando a Minha palavra e tentando fazer os 
outros ouvirem a Minha voz para elas, quando eu digo que as minhas 
ovelhas ouvem a minha voz. Esta é a verdade para todas as minhas ovelhas! 

Se você não consegue ouvir a Minha voz, isso é sua culpa, e não 
minha. Você precisa fazer algo sobre isso porque eu estou falando com você! 
Você precisa superar as coisas deste mundo. Eu te dei o poder pelo Meu 
Espírito! O que está fazendo para não me ouvir? O Espírito Santo que está 
dentro de você é mais poderoso que todo o poder do inimigo! Você está 
passando um tempo comigo sozinho? Você está quieto diante de mim? Eu 
dei-lhe aqueles que podem ajudá-lo, mas você tem que ser capaz de me 
ouvir. Não há outro caminho! 

EU SOU o único que posso lhe dar a verdadeira paz no meio do caos. 
Eu não faço ordens no meio do caos. Minha paz está com você apesar do 
caos estar ao seu redor. Você precisa estar no espírito para perceber essa 
paz porque não perceberá essa paz com seus sentidos físicos. Sim, o caos 
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está chegando no reino físico, mais e mais a cada dia, mas aqueles que              
andam no espírito devem superá-lo no espírito, e não na carne.  

Sua carne falhará, mas Eu nunca falharei! Eu fiz você fraco de            
propósito para que Eu seja forte em você! O homem mais forte não             
sobreviverá ao que está por vir. Tudo o que é do inimigo não sobreviverá. 

Em breve, vou destruir todo o mal, o caos, o pecado e as trevas.              
Satanás e todos que se permitiram ser enganados por ele serão lançados no             
lago de fogo e serão atormentados dia e noite para sempre. Em breve Eu              
vou destruir todo o caos e as trevas. 

Meu fogo purifica tudo o que toca. O pecado é como a madeira, feno e               
palha diante do meu fogo sagrado. Tudo vai queimar e ser consumido! 

Aqueles que são meus brilharão quando Meu fogo estiver totalmente          
derramado sobre eles. O óleo que está dentro deles e sobre eles será             
incendiado. É por isso que Eu disse para estar cheio até transbordar com             
Meu óleo do Espírito Santo.  

Quando você é batizado no Espírito Santo, ele pode ser visto do lado             
de fora de você. Isto não é o que salva você, mas esta é a luz da colheita.                  
Porque a colheita será colhida à noite, porque o dia está longe e o trabalho               
ainda não foi concluído. O trabalho deve ser completado antes do           
amanhecer! 

Depois que você se aproximar de Mim no espírito e pelo Espírito, então             
você pode Me perguntar quais os tipos de preparações físicas você precisa            
fazer. Um tempo de escassez já está começando e será pior do que você já               
viu antes, especialmente nos países que tiveram muita fartura por períodos           
longos de tempo.  

Alguns foram chamados para fazer muitos preparativos físicos e alguns          
absolutamente nenhum. Se você já tem preparado bastante, não se livre           
deles, mas talvez você não usará nada de suas provisões.  

Eu posso te chamar para mover imediatamente ou Eu posso até           
transportá-lo para um local seguro pelos Meus anjos ou em espírito. Sim,            
esses dias estão chegando rapidamente. Eu vou mostrar a você o que            
precisa ou Eu vou pedir para outros darem para você. Eu cuido dos meus! 

Tenha fé em Mim e não se preocupe com o que você vai comer ou               
onde você vai dormir ou até mesmo o que você vai vestir. Eu cuidei do meu                
povo por 40 anos no deserto antes mesmo que eles fossem desobedientes. 

Você não terá que passar o que eles até mesmo passaram. Confia em             
Mim! Meu Espírito é a nuvem que guia você de dia e o fogo que guia você                 
pela noite.  

Coloquem suas coisas em ordem, porque eu poderei te chamar a           
qualquer hora. Fique observando. Esteja pronto. Jesus Cristo. Yeshua         
Hamashia. 
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Mensagem dada a irma Consuelo no dia 26 de agosto de 2019 

O SENHOR MANDA DIZER QUE ELE LEVANTOU ESTE GRUPO, COMO UM            

CORPO, LIGADOS POR JUNTAS.  

LEVANTOU CADA UM EM LUGAR ESTRATÉGICO, ONDE VOCÊ MORA PARA          

QUE SE LEVANTEM EM ORAÇÃO DE INTERCESSÃO PELA SUA REGIÃO: OS           

PAISES E ESTADOS.  

   EU VOS LEVANTO COMO INTERCESSORES, GUERREIROS DO SENHOR. 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-floods-hurricanes-fire 

2019.08.27 - Fonte:  
Inundações, Furacões e Fogo 

Enquanto orava, vi um cordeiro morto, que estava de costas e que foi 
cortado em seu peito e estômago. Isso me assustou e foi bastante 
perturbador. Ouvi então estas palavras: 

"Eu sou aquele CORDEIRO .... morto e sacrificado no altar pelos           
pecados do mundo inteiro!" 

Isso me lembrou o que João ouvira no livro do Apocalipse: 
"Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber              
o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de             
graças.

E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da                
terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que                 
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está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças,             
e honra, e glória, e poder para todo o sempre”, Apocalipse 5:12,13. 

Então perguntei ao SENHOR se Ele tinha uma mensagem, mas, em           
meu espírito, pensei: ‘como pode haver mais avisos a dar?’  

E o SENHOR deve ter ouvido meus pensamentos porque! ELE disse: 
"Os avisos foram divulgados e há pouco a dizer que ainda não foi dito.              
Entretanto, para aqueles que chegam tarde para ouvir e entender, os           
avisos continuarão!" 

Então ouvi: 
INUNDAÇÕES... FURACÕES… MUITA ÁGUA . 

Procure terreno mais alto. Afaste-se da costa e siga para o interior.            
Em breve, não será seguro viver ao longo dos oceanos. A água virá e              
destruirá muitos lugares, mas não destruirá o mundo inteiro. Isso ocorre           
porque MEU JULGAMENTO virá com fogo, e então o mundo QUEIMARÁ! 

"Mas os céus e a terra, que agora são preservados pela mesma            
palavra, são reservados para o fogo até o dia do julgamento e perdição de              
homens ímpios", 2 Pedro 3: 7. 

Uso o fogo como MEU agente de limpeza para purificar tudo o que             
toques. É por isso que há provações "ardentes" que acontecem com você.            
Você deve se rejubilar, porque isso o refinará e brilhará como ouro puro. A              
Terra também passará por esse processo. São as dores de parto que            
produzem pureza e santidade. 

Prepare seus corações para o que está por vir. Não tema, porque eu             
estou com MEUS PRÓPRIOS, e os levarei ao seu refúgio desejado. 

Eu morri na cruz por você ... nenhum amor é maior do que morrer              
por aqueles que você ama ... e eu te amo totalmente e para sempre, 

YEHOSHUA 

Há mais alguma coisa, querido SENHOR? Ouvi: 
- afaste-se da costa!
- busque-ME pela direção da sua vida
- Estou chegando em breve, então prepare seus corações para o MEU          
retorno!
- seja as virgens sábias e encha suas lâmpadas!
- desastres podem vir, mas lembre-se de que eu venci, como você deve, se            
confiar em mim!
- nem todos os desastres são iminentes ... depende das orações dos filhos           
de DEUS.

O Senhor então me mostrou quão poderosas são as orações dos           
SEUS santos ... que eles podem derrubar nações e ressuscitá-las! A oração            
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divina pode mudar o curso da história. É disso que se trata a oração              
intercessora.  

É quando seu espírito está pesado com um fardo para alguém ou            
alguma coisa, e você clama ao Senhor em seu nome. É um profundo             
gemido no ESPÍRITO que requer orações sinceras e sinceras do coração.  

Creio que o Senhor colocou esses fardos em nossos corações para           
que possamos trazê-los ao altar de DEUS, para que Ele possa trazer ajuda             
e misericórdia. 

"Vamos, portanto, ousadamente ao trono da graça, para que         
possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempos de           
necessidade". Hebreus 4:16 

ESCRITURAS: 
“Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus               
passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a            
terra, e as obras que nela há, se queimarão. 
2 Pedro 3:10-14 
“Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser            
em santo trato, e piedade, 
Aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os             
céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? 
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,            
em que habita a justiça. 
Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais          
achados imaculados e irrepreensíveis em paz” 
1 Pedro 1: 7 
"para que a genuinidade da sua fé, sendo muito mais preciosa do que o              
ouro que perece, embora seja provada pelo fogo, possa ser encontrada em            
louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo" 
1 Pedro 4: 12-13 
"Amados, não penses que isso é estranho com relação à provação           
inflamada que é para tentar-te, como se alguma coisa estranha tivesse           
acontecido contigo; também pode se alegrar com muita alegria ". 
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Palavras dadas em 30.08.2019 nos horários de 12:00 as 13:30. 

K. SENHOR MEU ESCUDO

Espírito Santo do Deus Altíssimo, somos um só em três, ninguém é capaz de 
entender esse mistério e jamais será. 
As trevas acham que sabem tudo e não sabem. Os dias são maus! 
Pensam em coisas que não contemplam a face do Altíssimo. 
Eis que vos chamo no dia de hoje. Levanta-te! Ergue a tua espada pois a hora 
já chegou; já suou o alarme de guerra. 
Guerra declarada. 
As forças do mal, estão se organizando, pensam que sabem os planos do 
Grande Eu Sou, do Senhor dos Espíritos. 
O Livro do meu servo Enoque , tem mistérios que só quem Eu, capacitar 
poderá entender.  
Dias de trevas se aproximam. 
Assim como fui com meus profetas do Antigo Testamento, Sou convosco hoje, 
agora. 
Elias, Moisés, Arão, Daniel, Samuel, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Isaías, 
Eliseu, João Batista, Pedro, Tiago, João, Paulo, Mateus, Lucas, Marcos, Jó, 
Ester, Josué, Calebe, Abraão, Isaque, Jacó, Raquel, Ana, Noé, Ló, Rute, 
Neemias, todos estes tiveram um papel no meu Reino, um propósito. 
Sou Deus de estratégia. 
Já bateu meia noite.  
Vou abalar céu, terra e mar. 
Todos saberam quem é Jeová Jireh. O Grande Eu Sou. 
Céus , terras e mar passarao, porém minha palavra permanecerá; viva nos 
corações dos meus verdadeiros adoradores. 
Eis que venho sem demora. 
Os homens vao se perguntar? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meus 
filhos? Subiu!!! Subiu!!! 
Cadê o pastor? Cadê o irmão? Subiu!!! 
Sede firmes, fortes, corajosos, como o Exército do Todo Poderoso o Deus de 
Israel, chamo os Meus soldados ; não tenham compromisso com as coisas 
deste mundo e sim com as coisas do Alto. 
Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Jesus, Jesus, Jesus, chegou Aleluia. 
Grande És Tu Deus Todo Poderoso. Todos se dobraram a tua voz de trovão, 
olhos de fogo, espada cortante. 
Os anjos dizem até quando Ancião de Dias?  
Estamos ao teu dispor! 
Anjos cantam louvores para engrandecer a Majestade do Pai, Filho e Espírito 
Santo, em um só, Mistério. 
Estou recolhendo minhas flores no Jardim no meu Reino, pedras de cristais; 
rios cristalinos, flores exuberantes, pássaros magníficos, tudo perfeito, tudo 
harmonia. 
Levanta-te Eliseu, luta com os adoradores de Baal. 
Pede fogo do Céu, que EU O SENHOR ENVIO. ACORDA Ó POVO MEU. ACORDA 
Ó POVO MEU. DESPERTA TU QUE DORMES. 
SEDE SANTOS, POIS SOU SANTO, SOU DEUS. 
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AÍ, AÍ, AÍ, DAQUELE QUE ZOMBA DO MEU NOME E DO MEU FILHO.  
TERRÍVEL COISA É CAIR NA MINHA MÃO! EU VÓS PERGUNTO QUEM VAI TE 
LIVRAR? EM FILHOS E FILHAS? SERVOS MEUS ACORDEM! 
NÃO HÁ TEMPO PARA BRINCAR, ESTÁ É A HORA!! 
OS CÉUS ESTÃO A DECLARAR GRANDES SINAIS, MAS ESTEJAIS ATENTOS, 
PEÇAM DISCERNIMENTO A MIM, ESPÍRITO SANTO, EU VÓS DIREI. 
SATANÁS, ESTÁ FURIOSO, COMO UM LEÃO A DEVORAR A PRESA. 
ENTÃO NÃO BRINQUEM, SEU EXÉRCITO ESTÁ PRONTO, LOGO O ANTICRISTO 
VAI SE DECLARAR AO MUNDO. O ACORDO SERÁ ASSINADO, MINHA TERRA 
SERÁ DIVIDIDA. 
ENTÃO TUDO VAI SE CUMPRIR. 
TUDO SERÁ RÁPIDO. 
GUARDEM SUA COROA, NÃO ABRAM MÃO. LUTEM POR ELA.  
SEJAM FIRMES E FORTES.  
DEIXA EU TE CURAR, PARA SARAR TEUS IRMÃOS. 
PROCUREM ESQUECER SUAS DORES, OREM PELAS ALMAS PERDIDAS. MUITOS 
PERDERAM SUAS VIDAS POR SUICÍDIO E VAM PARA ONDE NÃO QUERO QUE 
VAM ( INFERNO). 
MUITOS DOS MEUS ESTÃO NESTE LUGAR. 
COMO DOE, FILHOS E FILHAS. 
HOMENS FIÉIS, MULHERES DE ORAÇÃO, HOJE NO INFERNO. 
Porquê? Eu vós pergunto? Falta de discernimento, oração, perdão, irá, raiva, 
ódio, amargura, inveja, traição, adultério, fornicação, desvio das minhas 
ovelhas, falta de amor ao próximo, santificação, arrependimento, assalto ao 
meu povo, falsa doutrina, falsos profetas, falsos pastores, fofoca, língua 
difamadora, língua mentirosa, língua venenosa, língua usada pelas trevas, falta 
de confissão dos pecados, não existe , pecado pequeno, pecado é pecado, e o 
salário é a morte eterna. 
No meu Reino não vai entrar sem se santificar, SOU SANTO. 
Ide, pregai a verdade (SIM OU NÃO) QUERO A VERDADE. DEIXEM TE 
CHAMAREM DE LOUCO, FANÁTICO, LUNÁTICO, DOÍDO, FALAREI POR TI. 
A QUEM MUITO EU DER SERÁ COBRADO. FAREI JUSTIÇA NA MINHA CASA. 
LIMPEZA, VOU PASSAR A REDE , E TIRAR TUDO. 
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Mensagem dada a irma Valery no dia 30 de agosto de 2019 

O SENHOR PERGUNTA: ONDE ESTAO OS MEUS ELISEUS? 
O INIMIGO SE AJUNTA. 
E OS MEUS ELISEUS QUE CLAMAM POR FOGO SANTO??? 
ONDE ESTAO? O SENHOR ESTA PASSANDO NAS CASAS. ONDE ESTAO ? 

O SENHOR PERGUNTA: LABAREDAS VIVAS? 
OS QUE SANTIFICAM PARA MIM, ONDE ESTAO? 

INFORMACAO IMPORTANTE 

IRMAOS ESTAMOS EM BATALHA! 
A BATALHA INICIOU! 
A BATALHA ESTA TRAVADA E NAO VAI MAIS PARAR O FOCO! 
USEM AS ARMAS ESPIRITUAIS! 
SANGUE DE CRISTO TEM PODER 
ARMADURA DE DEUS 
ORACAO  
JEJUM 
CLAMOR  
VIGILIA 
UNCAO 

O SENHOR ALERTA: 
MUITOS NAO SABEM UNGIR 

ALTO DA CABECA 
PALMA DA MAO 
PLANTA DOS PES 
NUCA...(POR QUE?  Ao saires de casa e ao voltares EU TE GUARDAREI) 
NENHUM MAL TE ACOMPANHARA POIS A TUA CASA É SANTIFICADA PARA MIM 

EU SOU 

OBEDECAMOS 
O SENHOR DIZ .... 
EIS QUE ESTOU VISITANDO MUITOS LARES NO DIA DE HOJE 29 08 2019 
POR ONDE COLOCARES A PLANTA DOS TEUS PES SERAS BENCAO NESSA NACAO 
FILHO MEU 
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Transcrição da mensagem dada a Pastora Nilva durante a oração no dia            
31 de agosto de 2019 

EXORTAÇÃO 

O Senhor quer ter intimidade com Seus Filhos, acheguem ao Senhor           
porque Ele é bom e grande é a sua misericórdia. Acheguem ao Seu Pai, o               
Pai que tanto ama vocês! O Senhor está pedindo que o povo se achegue a               
Ele. O Senhor tem pedido! O Senhor tem sentido falta de Seus Filhos que              
muitas vezes só querem ver as Mãos do Senhor para receberem bençãos,            
mas não querem buscar a face do Deus Todo Poderoso para ter            
intimidade. O Senhor quer intimidade! 

Qual é o pai que não quer estar próximo de seu filho? Qual é o pai                
que ama que não quer estar próximo de seu filho? Se o pai aqui da Terra                
é falho, mau, assim diz a Palavra e sabe dar coisas boas aos seus filhos               
quanto mais o Nosso Pai que está no céu! Se pedirmos um pão, Ele não               
dará uma pedra! Se pedirmos um peixe, Ele não dará uma serpente, mas             
Ele também quer ter intimidade conosco! Ele tem nos disciplinado! Essa           
Palavra está em Mateus 7! 

E o Senhor diz também que não andemos ansiosos por coisa           
alguma! O Senhor tem cuidado de cada dia de nossa vida! Viva o dia de               
hoje porque o Senhor trará os Seus Cuidados! Basta cada dia o seu             
próprio mal! Ele tem cuidado de cada um aqui! Ele tem corrigido, tem             
disciplinado como está escrito em Hebreus 12. O Senhor disciplina todo           
aquele que Ele ama, todo aquele que Ele chama por Filho. Se você não              
quer ser disciplinado por Ele é porque é filho bastardo! 

Nós devemos ser Filhos mais presentes na vida de Deus, devemos           
ser Filhos que chamem a atenção do Nosso Pai. Ele espera de cada um de               
nós um toque diferente! Faça algo diferente se quer algo diferente de            
Deus! Chame a atenção de Deus que está cansado da mesmice. Quantas            
vezes nos colocamos na frente Dele para pedir! Deus quer pessoas           
agradecendo, pessoas buscando a face Dele para ter intimidade. Vá até o            
repouso do Altíssimo, se encontrem com Ele, nos Seus Átrios. 

O Pai que está no céu está mais perto do que vocês imaginam, pois              
o céu desce quando vocês oram. Quando se busca a presença Dele e o            
Senhor tem enviado miríades de Anjos para nos guardar, Ele tem          
protegido o Seu Remanescente Fiel, a Noiva porque tem uma Guerra          
muito grande onde Satanás e seus demônios combatem contra a Noiva de           
Cristo.
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Ele tem nos refinado para que o pecado não entre em nossas vidas,             
para que possamos estar na presença dele e o inimigo nada ter conosco e              
não termos nada com o inimigo. Não dêem brecha para Satanás porque            
se der brecha vocês serão alvos fáceis. Fechem todas as brechas para que             
o inimigo não tenha por onde entrar!

Você tem batalhado espiritualmente, mas a vida está cheia de          
brechas e daí você é retalhado e não sabe porque, mas a sua vida está               
virada numa peneira. O Senhor quer entrar e fazer milagres e maravilhas,            
transformar a tua vida. Abra o teu coração para Ele e mostre tudo aquilo              
que você não perdoa, tudo aquilo que você não aceita. O Senhor Jesus             
sofreu ingratidão e morreu por pessoas que não o amavam. Deus deu o             
Seu Filho Amado para que morresse por nós. 

As pessoas tem amado a Deus da boca pra fora, mas Ele quer que o               
ame de todo coração, de todo Espírito, Ele quer que ame em atitudes.             
Aqueles que não fazem jejum, façam pelo menos uma vez por mês para o              
seu crescimento, seu refino. 

Se não querem levar Jesus a sério, não brinquem de serem           
Cristãos, de serem Filhos do Altíssimo. É melhor não ter sido do que não              
levá-lo a sério. É melhor sair da presença Dele do que ficar em cima do               
muro. O Pai renova as forças de Seus Filhos que andam desgastados, Ele             
derramará um bálsamo sobre aqueles que tem buscado a presença do           
Altíssimo. Muitos não querem estar mais na Presença do Senhor e o amor             
deles tem se esfriado. Se coloquem na presença Dele e amor que tem por              
Ele será renovado por Ele e pelo próximo. O Senhor manda dizer que o              
vazio que sentem no peito, a depressão que andam reclamando é falta de             
dar alimento espiritual para a vossa Alma.  

O Espírito Santo de Deus habita em vocês Servos e tem que            
alimentá-lo! O Espírito Santo tem a chama acesa e tem que estar            
queimando no Altar dia e noite. Vigiem! Busquem! A alma de alguns grita             
porque está com anorexia espiritual, mas a tua carne está viva.           
Mortifiquem a vossa carne neste dia e vivifiquem o Espírito! 

Busquem as coisas do alto porque é de lá que vem o socorro. Parem              
de pensar nas coisas deste mundo, parem de visar dinheiro porque não            
levará a lugar nenhum. Busquem as coisas que são de Cristo porque é a              
salvação. Mostrem e demonstrem amor pelo próximo, pela viúva, pelo          
órfão. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Você que está com a mão              
fechada, você que tem mais zelo pelo teu dinheiro do que pelas coisas de              
Deus, abra a sua mão. Este dinheiro na sua mão só serve para perdição! 

2 
158



Transcricao da mensagem dada a irma Valery no dia 31 de agosto de 2019 realizada pela irma 
Elisamar Gloria 

HO GLÓRIA ! 
PROFETA : VALERY  
PALAVRAS DO SENHOR NA LIFE EM 31/08/2019 

MENSAGEM : 

PERFUME ... 
FOGO , FOGO , FOGO RETIRA -TE !!! 
MARCOS , MARCOS , MARCOS 
POR QUE ? 
ATENTAI OS TEUS OUVIDOS PARA O DIA DE HOJE . 
MARCOS , MARCOS , MARCOS . 
MUITOS MARCOS . 
ATENTA PARA O DIA DE HOJE ! 
ATENTA !!! 
FILHO ATÉ QUANDO ! 
REBELDES , REBELDES . 
EU VOS AMO MAIS NÃO OUVIS ... 
PERFUME , PERFUME . 
O SENHOR RI, RI , RI , RI . ( QUANDO FALAVA DA IRMÃ QUE DORMIU ) 
UNÇÃO DE ALEGRIA . 
FOGO , FOGO SANTO ! 
GUERREIROS DE FOGO . 
O SENHOR , FALOU ENVIE ! 
FOGO , FOGO , FOGO , FOGO ,GUERREIROS DE FOGO . 
O SENHOR FALOU . 
BLINDAR " TUDO " ! 
TUDO SELADO COM O SANGUE DE CRISTO . 
MURALHAS DE FOGO SANTO . 
ARMADURA DE FOGO ! 
FOGO , FOGO , FOGO , FOGO SOBE E DESCE . 
O PAI OLHA O BRILHO DO CORAÇÃO . 
FALTA VÉU. 
O PODER DE CURA LIBERANDO JÓIAS RARAS NO ÁTRIO DO PAI ! 
UNÇÃO DE CURA ! 
JÓIAS DE BRILHO OFUSCANTE BRILHA , BRILHA ! 
LUZEIROS DO MAIS ALTO TRONO ! 
O PAI SE LEVANTA DO TRONO , CHORA LÁGRIMAS !!! 
O PAI LEVANTOU NOIVA !!! 
NOIVA ADORNADA  
NOIVA MOVIDA NO SANGUE DE JESUS. 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 1 de setembro de 2019 realizada pela 

irma Elisamar Gloria 

ABRAÃO 

01/09/2019 

VALERY MAURICI 

20:07 DOMINGO 

MENSAGEM : 

SABE FILHAS , ABRAÃO AGRADO - ME . 

A OUSADIA DE ABRAÃO DIANTE DE MIM . 

VAI A BÍBLIA E VEJA , 

QUANTAS VEZES ABRAÃO PERGUNTOU A MIM ?  

( Gn 18:22-33 ) 

E EU RESPONDI OS TIREI DE LÁ .  

ABRAÃO SE TORNOU UMA GRANDE NAÇÃO. 

MINHAS FILHAS A GLÓRIA DA SEGUNDA CASA SERÁ MAIOR DO QUE A PRIMEIRA . 

VOCÊS SÃO OS NOÉS . 

LEVANTEM - SEM :exclamation: 

TALITA CUMÍ 

TALITA CUMÍ 

PROFETIZEM NO 

VALE DE OSSOS SECOS :exclamation: 

BASTA QUE PROFETIZEM 

UM VEZ NO VALE DE OSSOS SECOS , QUE 

LEVANTAREI UMA NAÇÃO :exclamation: 

SIM FILHAS , SEUS ESPOSOS 

ELES ESTÃO COM CIÚMES 

DE MIM ! 

ELES DEVERIAM ESTAR NO LUGAR DE CABEÇAS DA CASA E NO ENTANTO NÃO 

ESTÃO . 

MAS VOCÊS ESTÃO .  
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FILHAS , MULHERES , 

MINHAS SERVAS , 

NOIVA , " LUTEM "  

TRABALHEM  

VOS SOIS OS JOSUÉS 

DOS DIAS DE HOJE , 

PARA DERRUBAR AS 

MURALHAS , 

MURALHAS , 

MURALHAS . 

TOCAI A TROMBETA  

ANUNCIAI A MINHA VINDA . 

AINDA QUE SEUS ESPOSOS  

FINJAM NÃO ESTAR OUVINDO ,  

TENTEM SE ESCONDER , 

TAPEM SEUS OUVIDOS E 

ANIDA QUE ENTREM NA CAVERNA MAIS PROFUNDA DO SEU CORAÇÃO , ELES 

OUVEM . 

LEVANTA - SE FORTALEZAS 

DA CASA FO MEU PAI  

JOGO POR TERRA  

TODOS 

QUE SE LEVANTAREM  

CONTRA VOCÊ , SUA CASA ,  

SEU CASAMENTO , FILHOS ,  

FILHAS DO REINO DO  

MEU PAI , DO MAIS ALTO CÉU. 

SEU CASAMENTO FOI CELEBRADO NO MEU ALTAR . 

SÃO FILHOS DO MAIS ALTO TRONO  

SÃO COLUNAS DO TEMPLO 

DO MEU PAI , SANTIFICADOS . 

TÚ QUE PASSAS POR CIMA , POR TRÁS , TAPEM SEUS OUVIDOS. FIQUEM SURDOS 
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TÚ QUE OUVES A CONVERSA 

DAS MINHAS FILHAS ,  

NÃO LEVARÁ NADA , 

QUE FOI ANUNCIADO AQUI 

FICARÁ AQUI , ENTRE MINHAS FILHAS  

NADA SAIRÁ PARA 

FORA DAQUI  

MINHAS OVELHAS NO APRISCO , ESPREMIDAS . 

VOCÊ QUE VEM QUERENDO 

ACOMPANHAR DE LONGE  

A VIDA DELAS , FILHAS ( OS ) 

E ESPOSOS , CASA SANTIFICADA , CASA MINHA 

PARENTELA MINHA  

MAIOR OU MENOR , SÃO 

MINHAS NOÉS , TRANSFORMADAS EM ( POR ) 

JESUS , PARA GUERREIRAS DE FOGO . 

JESUS À IRMÃ ELISAMAR : 

VIGIA . VIGIA , FILHA MINHA , 

NESSE LUGAR DE ENCONTRO ! ( A IGREJA ONDE EU CONGREGO , ONDE MINHA 

FAMÍLIA ESTAVA ) 

AQUELE QUE SE LEVANTA  

CONTRA TI JÁ CAIU . 

COM AMOR ETERNO NO DIA DE HOJE " 32 ". 

JESUS 🤴 

Obs. 🕊 Não fui a igreja pois estava passando as profecias 

para o caderno do SENHOR JESUS . 

🕊 O SENHOR acrescentou mais um dia no mês que se findou . Rimos muito... 

17 Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus é santo e você 

é esse templo. 
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Eu ainda estou aqui soando o alarme. Não sob qualquer circunstância leve a marca da besta. O 

inimigo tentará enganar você e suas famílias. Não morda a isca, não importa qual seja o resultado! 

Estes são os dias do fim dos tempos servos. Estes são os dias do profeta Elias. Os dias de grandes 

tristezas e os dias de grandes libertações. Depende apenas se você quer ser um filho de Deus e está 

disposto a desistir de tudo de prazer nesta vida. 

Jesus afirma em sua palavra que, se alguém quiser segui-Lo, deve negar a si mesmo, tomar suas 

cruzes e segui-Lo. Bem, nós cristãos mais maduros sabemos que isso é uma declaração carregada. 

Há muito para aquelas preciosas palavras de nosso Salvador. Mas o bar foi criado pelo próprio 

Jesus Cristo, não por homem ou mulher. Devemos estar dispostos a afastar-nos de todos os prazeres 

e recreações desta vida, a fim de nos aproximarmos do Rei da Glória. O tempo está se esgotando. 

Um dia Ele já terá vindo e bateu na porta. 

Você estará pronto? Seu nome será escrito no Livro da Vida do Cordeiro? Ele dirá a você: “Entre 

no meu descanso eterno porque você tem se esforçado para me seguir?” Ou ele dirá: “Longe de 

mim você amaldiçoado, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos!?” 
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Mensagem dada a irma Valery no dia 1 de setembro de 2019 e transcrita pela irma Elisamar 
Gloria 

PREPARAÇÃO , PREPARAÇÃO 

01/01/2019 
VALERY MAURICE 

MENSAGEM : 

PREPAREM - SE PARA O JEJUM DE 48 HORAS  
PREPARAÇÃO ! 
PREPARAÇÃO ! 
PREPARAÇÃO ! 
PREPAREM SEUS CORPOS SANTOS PARA O PRÓXIMO NÍVEL ! 
SANTIFICAÇÃO ! 
SANTIFICAÇÃO ! 
SANTIFICAÇÃO ! 
SUBAM OS MONTES FÍSICOS E ESPIRITUAIS !!! 

OREM PELOS VALES 
DE OSSOS SECOS ! 
OREM SEM CESSAR 

HÓ !  
GLÓRIAS A TI , MEU REI . 
ALELUIAS , BENDITO  
ÉS SENHOR ! 
NÃO HÁ SENHOR ! 
NÃO HÁ SENHOR ! 
REI , NÃO HÁ PALAVRAS HUMANAS , PARA EXPRIMIR O  ESPLENDOR DA  TUA 
GLÓRIA ! 
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Fonte: https://444prophecynews.com/coastland-devastation-alison-pound/ 

Foi isso que o Senhor me disse ontem, 2 de setembro. 

As terras costeiras serão muito devastadas neste furacão vindo para a           
América. Tive grande misericórdia no meio de um grande julgamento sobre           
o povo das Bahamas. Você ouvirá histórias milagrosas de sobrevivência. Eu         
amo essas pessoas. Toda a atenção da mídia está sempre no que vai            
acontecer na América. E essas pessoas são esquecidas. Mas Eu não os           
esqueço. Aqueles que clamarem a Mim, salvarei ao máximo.

Quando Eu chegar às regiões costeiras da América, não voltarei com           
misericórdia, mas voltarei com raiva. Serei contra a arrogância e o orgulho            
dessa grande nação que em breve não mais existirá. Pois meus julgamentos            
estão aqui. A misericórdia estará sobre aqueles que clamam a Mim e            
somente estes permitirei viver. Pois a minha fúria é desencadeada.  

Eu avisei aqueles que Me conhecem a deixar as terras costeiras. Se            
não derem ouvidos à minha voz, sofrerão as consequências. Pois muitos           
serão varridos neste momento. Não houve nada parecido com isso.  

Muitas palavras enganadoras foram ditas na mídia durante a         
abordagem deste furacão. A verdade caiu nas ruas. Mas eu vim com toda a              
Minha fúria e isso não pode ser escondido do mundo. Será visto. Estou aqui              
para julgamento. 

Você deve confiar em Mim neste momento e em todos os momentos.            
Mas agora, é imperativo. Pois você conhece minha voz. Apesar de toda a sua              
dúvida e medo, você Me conhece. Estou com você. Falo com você e você me               
escuta e ouve bem. Estou trazendo grande destruição para a América. Ela é             
Babilônia. Começou. Os julgamentos aumentam. Assim como eu te disse.          
Todo tipo de fogo, água e vento Eu levarei contra eles. E finalmente,             
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sacudirei em grandes terremotos. E, no meio de tudo isso, Eu permitirei que             
ela seja invadida, bombardeada, destruída por dentro pelos ímpios que          
dividem os despojos. Donald Trump está cheio de orgulho e maldade. Ele            
agora está tingido de loucura. Esta é a loucura que vem a todos aqueles que               
resistem a Mim. Como ele resistiu a Mim. Ele trabalha com o anticristo             
maligno, a quem você conhece. Ele abre o caminho. Ele pensa em seu             
grande orgulho que ele tem o reinado e se liderará. No entanto, ele está              
sendo usado. 
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fonte: https://444prophecynews.com/i-am-raising-my-own-church-collins-ouma/ 

ESTOU LEVANTANDO MINHA PRÓPRIA IGREJA 
3 de Setembro de 2019, 8:35 

Recebi esta mensagem em 20 de julho após intercessão matinal. 
Sou eu Jeová, seu Deus, o criador do céu e da terra, que está falando               

com você nesta manhã: 
Eis que minha igreja está cheia de abominações !!!! Serviços cheios de            

contaminação. Barulhos! Eu os desprezo e odeio. Não há Meu medo e            
reverência neles. Eles não tremem com a Minha santa Palavra. 

Minha igreja se tornou um covil de ladrões, fornicação, imoralidade e           
toda a maneira de perversões sexuais. Eles se reúnem para o mal e a              
iniqüidade. 

Hipócritas !! Hipócritas !! Minha igreja que Meu filho comprou com Seu            
sangue tornou-se um lugar para abrigar obras de arte, negócios, corrupção           
e ambições egoístas. 

Eis que alguns deles vão para o inferno: no fundo dos oceanos, para             
poder fazer o Meu trabalho, para que abundem em grandes riquezas e            
prosperidade. 

Eu só desci e moro com aqueles que são puros de coração, santos e              
reverendos. Eles só fazem barulho para suas próprias barrigas. EU ESTOU           
TRAZENDO-OS PARA NADA COMO EU LEVANTAR MEU PRÓPRIO. 

Eles estão prestando serviços abomináveis em Meu nome. Eles estão          
cheios de filosofia e sabedoria humana. Estes são os seus reinos, não os             
meus. 

Tomei minha decisão final de DESLIGAR E FECHAR SEUS         
MONUMENTOS. Estou liberando um espírito de estupor e embriaguez sobre          
eles e suas congregações. Eu odeio esses serviços que apenas contaminam e            
difamam meu nome. 
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Meu nome é Santo e Justo, porque eu sou Santo e moro com os que               
lavaram suas vestes; os que tremem diante de mim. 

Estou encerrando todos eles quando começo o meu. Já comecei esse           
trabalho, filho. Estou levantando e levantando Minha própria igreja         
rapidamente. 

Eles estavam cheios de alegria, transformando-o em luto. Eles vão          
chorar terrivelmente. Lamentações que nunca foram vistas serão ouvidas         
dentro de seus muros. 

Minha ira está cheia de indignação e meu cálice de julgamento está            
cheio pelas abominações que fizeram em Minha igreja. 

Eu tomei minha decisão e já liberei meu julgamento sobre eles. Minha            
raiva aumentou. Eu comecei Meu trabalho de purificar, sacudir, remover e           
derrubar a apostasia dentro da Minha igreja e devo cumpri-la. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/destruction-looms-on-the-horizon-cryptic1/ 

Destruição paira no horizonte 
3 de setembro de 2019, 20:21 

Filha, fala ao meu povo da destruição e devastação que está cindo            
para a Terra. Poucos estão preparados para o que está por vir, como na              
devastação que aconteceu na parte oriental dos Estados Unidos da América.           
(Eu senti como se o Senhor estivesse falando sobre os efeitos do furacão             
Dorian). Foram feitas advertências, pois não faço nada a menos que eu            
alerta meus profetas primeiro. 

Muitas vidas seriam perdidas neste desastre, muitas vidas        
desperdiçadas desnecessariamente. Se Meu povo elevasse seus corações e         
vozes em oração, grande parte da destruição poderia ser mitigada por           
Minhas mãos. 

Só eu decido quem vive e quem morre. Mas ouço quando Meus filhos             
clamam por mim em oração e súplica, de joelhos na quietude da hora.             
(Perguntei ao Senhor o que isso significava) Significa quando meus filhos           
estão passando tempo de oração comigo. Aprecio a hora em que meus filhos             
me procuram. Espero que eles se aproximem de mim com seus pedidos da             
mesma maneira que um pai espera uma criança correndo em seus braços. 

Meus filhos, enquanto os Julgamentos não puderem ser retrocedidos,         
em Minha misericórdia atenderei aos seus pedidos de oração. Meus filhos,           
não subestimem o poder que as orações dos santos têm de interceder na             
situação. Eu valorizo muito as orações sinceras de Meus filhos e esperei que             
muitos deles se ajoelhassem, se prostrassem diante de Mim com seus           
pedidos. Pois não é meu desejo que alguém pereça, mas o cálice da minha              
ira esta derramado e o sangue na Terra clama por justiça. 
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Os santos têm autoridade para se opor aos julgamentos vindouros,          
para interceder em oração, para abaixar levemente a minha mão, para que            
a destruição não seja totalmente severa. 

Eu retive Minha ira sobre a Terra, mas não posso mais me conter, pois              
a justiça deve ser realizada agora. Amo o meu povo, mas devo mostrar-lhes             
que o mundo não pode continuar com seus 'caminhos perversos. O fedor do             
pecado alcançou os céus mais altos e não posso mais fechar os olhos para              
essa infestação podre e maligna que tomou conta da Terra. 

Como foi nos dias de Noé, assim será na Terra no fim dos tempos.              
Havia muito mal naqueles dias, abominação após abominação. Se eu não           
tivesse destruído todos os habitantes da terra, exceto Noé e os seus, muitos             
de Meus filhos não estariam aqui hoje. 

O mal tomou conta deste planeta de tal ponto que me entristece por             
levantar minha mão contra ele. Mas também é Minha Vontade que muitos se             
voltam para Mim durante aqueles dias sombrios, antes que a destruição           
chegue. 

Criança, diga ao meu povo. Diga a eles que os tempos difíceis estão             
chegando! Em um dia, todos os confortos modernos do seu mundo terão            
desaparecido e o desespero se instalará. O mundo nunca testemunhou o tipo            
de destruição que vai deparar. Eu levanto Meus Santos para liderar essas            
almas perdidas para o Meu Reino de Luz, pois muitos virão a Me aceitar              
assim como também Meu Filho Yeshua nesse tempo. 

Diga ao meu povo, criança. Diga tudo o que puder sobre Mim e o              
quanto Eu os amo, não importando o que eles passaram pelo graça de Meu              
Nome!  

Muita destruição, muita devastação vem! LEVANTA-SE, Ó SANTOS DE         
DEUS! Filha, profetiza aos ossos secos, como fez meu servo Ezequiel, para            
ACORDAR! Eu chamo minha Noiva sonolenta para ACORDAR e tomar sua           
posição na batalha, pois as linhas estão traçadas e a hora está próxima! 

ACORDA OH IGREJA SONOLENTA, pois há muito trabalho a ser feito!           
Peço aos Meus escolhidos que se levantem e saiam com pura fé, pois agora              
é a hora da qual os santos da antiguidade estão falando! 

Estarei sempre com você até o fim dos tempos 
EU SOU QUE SOU ESTÁ FALANDO 
Diga a eles que estou voltando muito, muito em breve! Esteja pronto,            

igreja! 
Seu Salvador e Senhor Ressuscitado 
Yeshua HaMashiach 

(Mensagem recebida em 9.2.19) 
Referências das Escrituras: 
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1 Crônicas 5:20 “E eles foram ajudados contra eles, e os agaritas foram             
entregues em suas mãos e em todos os que estavam com eles, porque             
clamaram a eles. Deus na batalha, e ele foi suplicado a eles; porque eles              
confiam nele." 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MiVe0nrPE8w&t=1329s 

2019.09.04 - O CORAÇÃO DO PAI 

Por que meus filhos você gasta todo o seu tempo lendo palavras de             
homem a Meu respeito. 

Por acaso não é minha Palavra pura? Pura e simples. Capaz de            
converter até a alma mais perversa. Por que você passa por cima de mim?              
Por que vocês vão de um ao outro? E você não me consulta.  

Eu falo a verdade, você tem idolatrado homens. Eles tem filtrado as            
minhas palavras através dos espíritos humanos. Porque muitos que tem se           
chamada Servos de Deus, tem sido severos Chefe de Tarefas. Eles tem te             
levado com palavras enganosas. Palavras que não tem poderes. Eles tem           
falado através da carne. E aqueles que plantam na carne vão colher            
destruição.  

Meu Espírito traz vida e paz. Você tem olhado para o homem. A sua              
falsa humildade tem encantado você. Satanás cegou seus olhos para a           
verdade. Esses homens são sábios em seus próprios olhos. Eles criaram           
ministérios feitos pelo homem. Igrejas feitas pelo homem que pertencem à           
sinagoga de Satanás. 

Meus filhos, você não pode ver a madeira das árvores. Você não quer             
admitir que Satanás te enganou, porque ele tem certamente cegado os seus            
olhos para que você não venha a mim. 

Quantas horas você tem passado comigo? Quantas horas tem você          
sentado comigo? Quantas horas tem você ouvido o homem sobre mim?           
Quantos livros você tem lido a Meu respeito? 

Por acaso não tenho lhe abençoado no reino celestial com todas os            
tipos de bênçãos espirituais? Por acaso não tenho lhe escolhi antes da            
criação do mundo? Eu fiz você sem culpa perante Minha face. Mesmo assim             
você olha para baixo, olha para o homem. 
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Por acaso os Meus presentes celestiais não são suficiente? Você é igual            
aos filhos de Eli. Chutando os meus sacrifícios. Você se submete ao homem             
bem facilmente. Ao contrário, você não ajoelha perante a Minha santidade.  

Eu falo a verdade, vocês são de dura servis. Você tem pesado na             
Minha glorificada graça. 

Meu coração está entristecido. Você tem apagado o meu belo presente           
para você do céu, o Espírito Santo. Rejeitando o Meu Espírito Santo, você             
tem me rejeitado e meu pai. 

Ajoelha nesse dia e arrepende pois você é uma casa rebelde. Eu dei             
minha gloriosa graça que foi dada livremente. Cada gota de sangue que eu             
derramei e fiz por você. Aqueles que vêm à Minha liderança, Minha igreja,             
Meu corpo... Meu sangue tem te limpado.  

Eu tenho feito você santo. Eu tenho feito você limpo na lavagem de             
Minha Palavra - porque Eu sou a Palavra. 

Eu sou Jesus. Eu não sou um livro. O livro, a Bíblia, é a meu respeito.                
Eu não vou ter qualquer outro ídolos perante mim. EU SOU QUE EU SOU. 

Eu sou um Deus vivo. Não gravado em pedras. Eu estou vivo. Eu sou              
aquele que era, e é, e virá. 

Se você colocar sua esperança no homem, você será lançado adiante           
como um ramo murcho. Os galhos, neste dia, estão sendo cortados,           
desmontados; cortados em pedaços pequenos. Eles servem somente para         
serem queimados. 

Para aqueles que colocam a sua confiança em Cristo, e em Cristo            
somente, você está selado, marcado pela promessa do meu Espírito Santo. 

Por que você rejeitaria tão gloriosa herança? Você ora para o Meu Pai             
glorificado para me conhecer melhor? Meu poder, Minha força que o Pai            
glorioso fez me ressuscitar dentre os mortos, você acredita nisso? 

Você acredita nisso? Você anda no poder do Espírito Santo? Por que            
Eu, Jesus, estou acima de toda autoridades. Acima de todos os poderes, de             
todos os domínios.  

Meu Pai tem colocado todas as coisas debaixo de meus pés. Eu fui             
colocado como o chefe de tudo, Minha igreja na qual é o Meu corpo. 

Eu não estou acima das igrejas feita pelo homem. É uma coisa            
detestável para Mim. Eu Sou hostil com elas porque elas pertencem ao            
mundo.  

Você sofrerá comigo até o final? Você confia em mim que Sou capaz             
de prevenir você de tropeçar?  

Meu Espírito Santo traz vida. Meu Espírito Santo traz paz. Para aqueles            
que escolhem seus próprios caminhos, Para aqueles que falam que          
conseguem ver, Eu falo a você a verdade, vocês todos estão cegos e os seus               
pecados permanecem. 

2 
173



Se você continuar a andar na teimosia de seu coração, dura servis             
(nuca dura), você não vai ter nenhuma parte comigo. 

Por acaso o Espírito Santo está vivendo dentro de você? Você pertence            
a Cristo? Examine vocês mesmo perante Mim, Me consulta primeiro, Não           
consulta o homem. 

Que é o homem que seja consciente dele? Espere por Mim. Gaste            
tempo comigo. Olhe para o céu, para acima. Porque é aqui que estou             
sentado. Somente aqui é aonde está toda a benção espiritual. 

Viva pelo espírito. Não viva para a carne. Espere, Eu falo, espero por             
Mim. Larga de todas as agendas da terra. A Grande Caída (following away).             
Muito desistiram porque eles tem confiado no homem que não é mais do que              
vapor no vento. 

Por que meus filhos, vocês confiam em todos menos em Mim? Deixa            
de lado todos os seus planos de negócios. Deixa de lado todos que você              
tem. Porque Eu falo a verdade, eles são como a Estátua de Baal? 

Um pedra de tropeço. Você tem ouvido palavras enganosas, filtradas          
por homens enganos e com ilusões. Porque ele mesmo se levanta com a             
permissão de Satanás e não pela minha. 

Tempos difíceis estão chegando por longas temporadas. Eu preparei         
seus corações e mentes para ouvir somente minha voz. 

Estes são as minhas ovelhas porque eles ouvem a Minha voz. 
Muitos afirmaram conhecer a minha voz, mesmo assim vivem em          

desconforto. Sua mente está sendo governada pela carne, todos os dias 
Eu digo a você neste dia, você não está vivendo pelo Meu Espírito             

Santo. 
Examine suas mentiras perante Mim porque você tem confiado em          

palavras enganadoras. Se você continuar a viver na carne, você vai morrer.  
Então coloca hoje todas as coisas da carne nas quais são corruptas e             

cheio de trevas. 
Porque aqueles que anda com Meu Espírito Santo… continua, continua          

com Minha Palavra, pois o homem não deverá viver de pão somente, mas de              
toda palavra que sai da boca de Deus. 

Seja corajosos meus filhos. Muitos que são sendo enganados, virão          
contra você. Porque eles não conhecem a o verdadeiro Pastor. Eles não            
estão apegados na verdadeira videira.  

Eles estão apegados na árvore de figo que não dá nenhum fruto.            
Porque ela foi terminada.  

Eu tenho dado a muitos, muito tempo para se arrependerem. O           
coração de Meu Pai está entristecido. Eu choro pelos meus filhos que se             
perderam. Eles se recusam a vir a Mim.  
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Vem, amados de Meu Pai. Me siga. Mesmo que custe tudo que tem. Me              
siga. Eu os separei daqueles, que desviaram e seguiram seus próprios           
caminhos. 

Chegou a hora para não olhar para trás. Chegou o tempo de andarmos             
para frente. Eu falo a verdade, aqueles que não vivem aqueles que não             
vivem igual ao Meu reino, meu reino acima, mas vive igual ao mundo, eles              
não tem o Espírito de Cristo. 

Não seja enganado. A cesta é de fruto podre, e não pode ser vista               
daqueles que ouvem palavras enganosas.  

O hora agora está aqui. O tempo de separar trigo e o joio. O tempo de                
sofrimento para trazer você em meu glorioso futuro, para a vida eterna. 

Vocês são mais do que vencedores através de Cristo somente. Esteja           
em Cristo. Ande em Espírito. Sega somente a mim. Espere por Mim. Eu Sou              
Jesus.  Não há outro Salvador. EU SOU QUE EU SOU.  

Antes de Abraão existisse, EU SOU. 
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Mensagem dada a irma Valery no dia 4 de setembro de 2019 e transcrita pela irma Elisamar 

Gloria  

VOU PESAR 

PREPARA EM VOSSOS CORAÇÕES, MUITOS NO MUNDO IRÃO DESCER A SEPULTURA. 

MUITOS QUE ZOMBARAM DO MEU ESPÍRITO. MUITOS QUE BRINCAM COM O MEU 

ESPÍRITO. MEU ESPÍRITO ! MUITOS USAM O MEU NOME, A MINHA PALAVRA PARA 

SAQUEAR OS PEQUENINOS. MAS VOU PESAR! VOU PESAR! VOU PESAR! EIS QUE 

FORAM COLOCADOS NA BALANÇA DA MINHA JUSTIÇA. ZOMBADORES! 

USURPADORES! DEIXAM O MEU POVO SEM COMER! EIS QUE ALIMENTAM-SE DE 

CARNES ESTRANHAS! EIS QUE A MINHA MÃO VAI PESAR! EIS QUE FALO NO DIA DE 

HOJE!  

ABBA PAI . 

ADOREMOS AO REI !!! 

VALERY MAURICE 

05/09/2019  

   ADOREMOS AO REI! ADOREMOS AO REI! ALELUIAS! ALELUIAS! ALELUIAS! SANTO 

ÉS! SANTO ÉS! PAI AMADO, PAI TE ANELAMOS. PAI, SENHOR DA GLÓRIA, LOUVADO 

SEJA JEOVÁ! SENHOR NOSSO GENERAL .  

OH BENDITO É JESUS ENTRE AS NAÇÕES! BENDITO ÉS! VEM ESPÍRITO SANTO,            

AVIVA TUA IGREJA! AVIVA TUA NOIVA! GLÓRIAS! GLÓRIAS!GLÓRIAS! GLÓRIAS!         

OH GLÓRIAS! SANTO! SANTO! SANTO! ADOREMOS AO REI! ADOREMOS AO REI! ELE            

VIVE EM CADA UM!  ALELUIAS! ALELUIAS! 

MENSAGEM: : 

EIS QUE BUSCO AS SAMARITANAS, VOU AO ENCONTRO DELAS, AS QUE CHORAM            

NO POÇO; AS ÁGUAS DE SUAS LÁGRIMAS TRANSBORDAM. 
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EIS QUE OS VASOS ESTÃO CHEIOS DE CLAMOR, CHEIOS DE LÁGRIMAS DE MINHAS             

FILHAS. ALEGRAI-VOS PORQUE EU SOU ESTOU CONVOSCO. 

MEUS ANJOS TROUXERAM TUDO. TUDO FOI PERDOADO. ALELUIAS! ALELUIAS!          

EIS QUE TUDO SE FEZ E FAZ NOVO! VOU EM BUSCA DAS SAMARITANAS, ACHO AS               

QUE CHORAM PRESAS AO POÇO.  

MÔNICA : SEUS FILHOS SÃO MEUS! SECO AS LÁGRIMAS! SECO AS LÁGRIMAS! EIS            

QUE TUDO SE FAZ NOVO! RENOVO DE CASA! RENOVO DE PENSAR! SÃO MEUS! VOU              

EM BUSCA DOS LÁZAROS! VOU LEVAR OS MEUS, ERGUER OS...  

MINHA NOIVA TEM CLAMADO EIS QUE ESTOU ATENTO ÀS ORAÇÕES DESTA SALA,            

EIS QUE ESTOU ATENTO ÀS ORAÇÕES DESTA SALA! MINHA NOIVA CLAMA! MINHA            

NOIVA CLAMA! CLAMA POR CONVIDADOS PARA O CASAMENTO DO CORDEIRO EIS           

QUE ATENDO A MINHA NOIVA PORQUE ELA SE SANTIFICA, ELA ME BUSCA, ELA             

ESTÁ NA MINHA PRESENÇA, ELA ENTRA NO ÁTRIO DE DIA E DE NOITE ME              

BUSCANDO PEDINDO, JEJUANDO PELOS CONVIDADOS EIS QUE ATENDO PORQUE         

ME AGRADOU. 

AS ESTRELAS DESSA CASA SE PREPARAM PARA O CASAMENTO, SE SANTIFICAM           

PARA O CASAMENTO QUE AJUNTAM OS REINOS, QUE AJUNTAM ALMAS PARA O            

MEU REINO. ESTER, ESTER! MINHAS FILHAS E OLHOS! MINHA NOIVA E NOIVO!            

MINHA CASA, MEU ÁTRIO É ESTE LUGAR! EU PASSEI NESTA CASA, MEU PAI E EU               

PASSEAMOS NESTA CASA, VISITAMOS CADA UM E COMO SOBE O CLAMOR, COMO            

SOBE! 

O CLAMOR, FILHOS DA BATALHA ESTOU JUNTANDO NO DIA DE HOJE. EIS QUE É              

MEU, POIS EU O CHAMEI PARA TRIO SANTO. ESTEJAM ATENTOS OS VOSSOS            

OUVIDOS ESTEJAM ATENTOS. NÃO DESPREZA. EIS QUE FALO NO DIA DE HOJE.  

JEOVÁ ABA PAI 

177



Mensagem dada a irma Elisamar Gloria por intermédio da irma Valery no dia 5 de setembro 
de 2019 

Nem todos chegam no mesmo horario 
BOA TARDE NOIVAS Queridas irmãs e irmãos , 

Estava lendo uma Palavra que O SENHOR disse por intermédio de nossa irmã VALERY no dia : 
05/09/2029 .  

ISSO SALTOU AOS MEUS OLHOS . Vejam . 

" NEM TODOS CHEGAM NO MESMO HORÁRIO ." 

Amados , atentem para algo . 
Nesta Palavra O SENHOR JESUS está falando sobre ceiarmos com Ele. Ele diz que nem todos 
chegam a Ele no mesmo horário .  

Percebamos o que está a nós dizer : Quando somos convidados para uma ceia (darei um exemplo - a 
ceia de Natal ,  
todos se reúnem para que se possa participar da ceia , não é assim ? ) , 
Então , O SENHOR JESUS FALOU QUE seus convidados não estão participando desta ceia com 
ELE .  
Vocês podem estar se perguntando de que ceia a irmã está se referindo ? 
E que momento seria essa ceia ? 
Pois bem : 
Essa ceia da qual O SENHOR JESUS se refere , e que tem participado dela sem muitos de seus 
convidados é : 
A ORAÇÃO DE MADRUGADA . 

É A CEIA A QUE ELE ESTÁ SE REFERINDO . NESSE HORÁRIO ELE ESTÁ NOS 
AGUARDANDO PARA PARTICIPARMOS DE SEU BANQUETE . TEM MUITA COISA 
GOSTOSA PREPARADA LEMBRAM DA PASSAGEM DO PAI DO NOIVO , QUE 
PREPAROU UM BANQUETE ? POIS ENTÃO , O SENHOR JESUS ESTÁ ENTRISTECIDO , 
SENTINDO - SE SEM A CONSIDERAÇÃO QUE LHE É CONFERIDA . ESTE HORÁRIO É O 
MOMENTO EM QUE ENTREGAMOS NOSSA ADORAÇÃO , PARA QUE ELE SE DELEITE 
DELA , E ELA POR SUA VEZ , SUBA COMO UM INCENSO ATÉ AO CÉU , SENDO 
RECEBIDA PELO ABBA E ASSIM NOSSAS ORAÇÕES SÃO RESPONDIDAS. NOSSA 
DEDICAÇÃO E SACRIFÍCIO DE SONO , FAZEM PARTE DE NOSSAS ARMAS DE GUERRA 
. QUEM ENTRA EM UMA BATALHA NÃO PODE VOLTAR A TRÁS , POIS TEM OUTROS 
QUE DEPENDEM DELE TAMBÉM .  
NESSES DIAS O PAI TEM CONVOCADO A PRESENÇA DE SEUS GUERREIROS NA SALA 
DA CEIA . ONDE ESTÃO VOCÊS ? ELE PERGUNTA . PRECISAM AFIAR SUAS ESPADAS 
!!! A ORAÇÃO , ORAÇÃO , MOVE O MUNDO ESPIRITUAL E TRÁS À PALAVRA ( JESUS ) 
PARA COMANDAR ESTES GUERREIROS . DESPERTEM !!! É MOMENTO DE 
PROFETIZAR . SÓ PODEMOS FAZER ISSO ACORDADOS !!! 
COMO NÓS , JESUS TRABALHAVA DE DIA PARA O ABBA , E AS PRIMEIRAS HORAS 
DO DIA FORTALECENDO - SE ESPIRITUALMENTE ,EM ORAÇÃO . ELE MESMO DEIXOU 
- NOS O SEU EXEMPLO PARA SEGUIR - MOS . ESSE EXEMPLO DO FILHO DE DEUS ,
NOSSO " ABBA " , FOI DEIXADO PARA NÓS SEUS REMANESCENTES . ACORDEM PARA
ENCHER SUAS LAMPARINAS !!! ACORDEM !!!
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SENTI DE DEIXAR ESSAS PALAVRAS REGISTRADAS AQUI . 

A PERGUNTA QUE NÃO PODE CALAR : 
zONDE ESTÃO OS CONVIDADOS ? A CEIA ESTÁ POSTA , O REI À MESA , OS 
SERVENTES A POSTOS . CADÊ OS CONVIDADOS DESTA CEIA ? 

IRMÃOS , ESTE É UM ENSAIO , A CEIA DAS BODAS DO CORDEIRO ESTÁ ÀS PORTAS . 
SE VOCÊ NÃO NÃO SE ESFORÇAR PARA PARTICIPAR DESTA FASE PREPARATÓRIA , 
RECEIO QUE ENCONTRARÁS MUITAS DIFICULDADES NO CAMINHO ATÉ CHEGAR AO 
LOCAL DA CEIA DAS BODAS . 

ELE ESTÁ FALANDO AGORA , FIQUEM EM UM ÚNICO ESPÍRITO QUEBRANTADO ,QUE 
TODOS NÓS TEMOS QUE DAR À DEUS ,GLÓRIA E HONRA , GLÓRIA E LOUVOR , 
JUNTOS , NO FOGO DIVINO QUE TODOS NÓS TEMOS QUE PROSSEGUIR AMADOS 
COM ISTO . QUER QUE TENHAMOS LUGAR DE FILHOS PRECIOSOS , QUE ME 
BUSQUEM FERVOROSAMENTE . O MEU É REINO ETERNO ! O MEU CHAMADO É PARA 
QUE VOCÊS OBSERVEM , MEUS FILHOS , APROXIMEM DA MINHA PALAVRA , PARA 
REFLETIR . O MEU CHAMADO PARA O MEU REINO . ATRAVÉS DESTE TESTEMUNHO 
DE JESUS , GENERAL NESTA BATALHA ÉPICA . O SENHOR JESUS FALOU. 

Palavra : 
ROMANOS 16:25-27 
" ORA , ÀQUELE QUE É PODEROSO PARA VOS CONFIRMAR SEGUNDO O MEU 
EVANGELHO E A PREGAÇÃO DE JESUS CRISTO , CONFORME A REVELAÇÃO DO 
MISTÉRIO GUARDADO EM SILÊNCIO NOS TEMPOS ETERNOS , E QUE , AGORA , SE 
TORNOU MANIFESTO R FOI DADO A CONHECER POR MEIO DAS ESCRITURAS 
PROFÉTICAS , SEGUNDO O MANDAMENTO DO DEUS ETERNO , PARA A OBEDIÊNCIA 
POR FÉ , ENTRE TODAS AS NAÇÕES , AO DEUS ÚNICO E SÁBIO SEJA DADA GLÓRIA , 
POR MEIO DE JESUS CRISTO , PELOS SÉCULOS DOS SÉCULOS . AMÉM . " 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-the-144-000-from-the-book-of-revelation 

2019.09.06 - "Estou chegando em breve e MINHA recompensa está 
comigo. PREPARE-SE, PREPARE-SE, PREPARE-SE 
Não demore para colocar suas casas em ordem física e espiritual! 

Uma grande movimento de DEUS está chegando. Será derramado         
sobre todos a carne. Alguns receberão e alguns vão rejeitá-la. Prepare-se           
para esse movimento para recebê-lo. Eu, então, vai ungir meus escolhidos           
de uma maneira maior para realizar meu trabalho. Estes serão os 144.000.            
Eles serão marcados por meu pai. 

Eles serão puro diante dos meus olhos e seu único desejo será            
somente para mim. Eles estarão ocultos, mas à vista de todos. Eles            
conhecerão o meu objetivo e o cumprirão. Eles restaurarão o sal de volta a              
minha igreja. 

Nada vai machucá-los até o final dos tempos. Estou preparando-os.          
Eles não estão aqui ainda. Nem todos foram escolhidos para isso, mas            
somente alguns. Alguns sabem que são eles que eu escolhi, mas outros,            
não. Eu faço dessa maneira para que eles permaneçam humildes e em            
estado de arrependimento (contrito) diante de Mim. 

Eles fazem parte da batalha do fim dos tempos e serão vitoriosos            
porque o SENHOR DEUS TODO-PODEROSO está com eles. " 

ESCRITURAS DOS '144.000': 
“E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e                 
quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. 
E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um                  
grande trovão; e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas             
harpas. 
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E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos quatro             
animais e dos anciãos; e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os            
cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. 
Estes são os que não estão contaminados com mulheres; porque são           
virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes              
são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e             
para o Cordeiro. 
E na sua boca não se achou engano; porque são irrepreensíveis diante do             
trono de Deus”, Apocalipse 14:1-5 
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Mensagem de advertência dada a irma Valery e transcrita pela irma Elisamar Gloria 

ADVERTÊNCIA 

VALERY MAURICI 
06/09/2019 

MEUS FILHOS JULGAM . 
EIS QUE MUITOS PENSAM QUE NÃO OS USO . 

_FILHOS ? 
QUANDO VOCÊS ANUNCIAM A MINHA PALAVRA NOS HOSPITAIS , NAS RUAS NAS 
ESCOLAS , NA FAMÍLIA , EIS QUE EU USO VOSSA BOCA . 
E O MEU ESPÍRITO QUE ENTRA COM FOGO SANTO . 

_ SENHOR : 
FILHA EU SEI QUE MUITOS TE QUESTIONAM , POR QUE OUTROS NÃO ? 

_ SENHOR : 
VOCÊS OUVEM A MINHA VOZ ? 
VOCÊS ATENDEM AO MEU CHAMADO , 
QUANDO EU CHAMO OS MEUS PESCADORES ? 

O SENHOR ESTÁ COM OS BRAÇOS ATRÁS DAS COSTAS .( E OLHA PARA TODOS ) 

_ SENHOR : FILHA , QUAL FOI A ORDEM QUE DEI QUANDO ESTAVAM NO BARCO ? 

_ ELISAMAR : 
PARA LANÇAREM AS REDES SENHOR . 

_ SENHOR : 
O QUE PEDI PARA FAZER ? 

_ ELISAMAR : 
JOGAR A REDE SENHOR . 

_ SENHOR : 
O QUE ELES FIZERAM ? 

_ ELISAMAR : LANÇARAM A REDE SENHOR . 

_ SENHOR : 
QUANDO ELES SAIRAM , QUANTOS FORAM ? 

_ ELISAMAR : 
FORAM OS DOZE E OS SETENTA TAMBÉM SENHOR. 

_ SENHOR : 
O QUE ELES FIZERAM ? 
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_ ELISAMAR : 
ELES SAÍRAM E LEVARAM A PALAVRA. 

_ SENHOR : 
E COMO ELES FORAM ? 

_ ELISAMAR : 
ELES FORAM DE DOIS EM DOIS SENHOR . 
_ SENHOR : 
POIS QUANTOS TEM NO CHAT ? 

_ ELISAMAR : 
SENHOR , ME PERDOE , NÃO SEI AO CERTO O NÚMERO DE IRMÃOS QUE TEM LÁ . 

_ SENHOR : 
CHAMEI , MAS MUITOS PREFEREM AS PASTAS , MUITOS PREFEREM OS TÍTULOS . 
EU FALO COM TODOS , MAS POUCOS ATENDEM O MEU CHAMADO . 

_ SENHOR : 
LEMBRA DA FRASE QUE EU DISSE A ELES ? 

_ ELISAMAR : 
SIM , QUE , QUEM NÃO DEIXAR , PAI , MÃE , FILHO , FILHA , IRMÃOS E IRMÃS NÃO É 
DIGNO DO SENHOR . 

_ SENHOR : 
LARGA TUDO !!! 

POIS EIS QUE MUITAS FILHAS MINHAS TEM SE DESPERTADO PARA OS DONS . 
ESTOU VOS REFINANDO CADA VEZ MAIS ! 
TOCHAS VIVAS , CHEIAS DO ESPÍRITO SANTO ! 
ESTOU TREINANDO VOCÊS A DISTINGUIREM AS VOZES . 

_ SENHOR : 
FILHA : VOU VER OUTRAS SALAS . 

EIS QUE ESTOU ATENTO . 
EIS QUE FALO NO DIA DE HOJE ! 

JESUS HAMASHIA 
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Fonte: https://drive.google.com/file/d/1E2UYVy7Z8DKv3HEg1U3n05yHL97DrSra/view 

Uma Dedicação Àqueles que tem sofrido pelo Cordeiro 

A palavra do SENHOR que estou prestes a escrever chegou dois ou            
três dias. É um aviso de sofrimento e perseguição a Cristo e à Glória              
adiante. 

Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; ele foi levado              
como um cordeiro ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus             
tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca .... Isaías 53:7 

Não chore Minha filha, não tente compreender essas coisas da          
eternidade, do céu, pois não é a hora. Tudo o que peço é que você confie em                 
Mim em todas as coisas. Pois eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Você                
não me escolheu, eu escolhi você para ir e dar muitos frutos. 

Os dias estão aqui, agora, embora muitos não o percebam, onde a            
escolha de se sentir confortável em preferência ao sofrimento está sobre           
você. É uma escolha. É uma escolha que eu também tive que fazer ao Pai.               
Não existe uma fórmula mágica para seguir um caminho de atalho até a             
cruz. O fruto da longanimidade é o último, porque nessas horas finais antes             
do Fim muitos não vão querer enfrentar a agonia que enfrentei. 

Seja forte, minha filha! Eu estou ajudando você a carregar sua cruz.            
Escolha a vida diariamente. Há sofrimento pela frente para o meu povo, mas             
também para a glória. 

Sê forte, Meus filhos! pois agora é a hora em que a distinção entre luz               
e escuridão será conhecida. A distinção entre o que é profano e santo irá              
separar o Meu povo. 

Não entristece os meus filhos, porque a alegria do SENHOR é a tua             
força. Eu fui antes de você. 

O governante deste mundo não tem poder sobre você. A vitória é uma             
coisa certa, você não a percebe? Não confie naqueles que falam bem de             
você. Não confie em carne alguma, pois eles falharão com você nestas            
últimas horas. Confie em mim, confie também em Deus, pois na casa de             
meu pai há muitas mansões. 
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Seja forte! Regozije-se, pois fui adiante de você. 
Há uma grande queda e você verá isso com seus próprios olhos. Minha             

Palavra é verdadeira, portanto não se perturbe com isso. Mantenha os olhos            
em mim o tempo todo. 

Eu deixei claro desde o início, falei abertamente e na verdade. O custo             
de me seguir é alto, mas para aqueles que perseveram a vida eterna o              
aguarda. 

Contemplar! Eu falei e deixei aqueles que têm ouvidos ouvirem o que            
o Espírito está dizendo. Aqueles que escolherem Me seguir serão        
perseguidos. Se eles me perseguiram, eles o perseguiram. Como eu fui          
odiado, você também será odiado por causa do Meu Nome.

Lembre-se de que você não é deste mundo; se você fosse, seria            
amado, aceito por todos. Mas você foi comprado por um preço, resgatado            
por um grande custo. Eu carreguei todas as suas iniqüidades. Agora estou à             
direita do Pai, intercedendo por você. 

Não tente entender tudo. Tudo o que peço é que você confie em mim              
e me siga. Embora você atravesse a sombra do mal, eu o protegerei. Vou              
levá-lo a limpar, ainda, águas vivas. 

Mantenha os olhos em mim o tempo todo. Enquanto as tempestades           
se enfurecem contra você, não tenha medo, porque eu estou com você.            
Chame-Me e eu estarei bem ali. Traga-Me voluntariamente para o seu barco.            
Entregue voluntariamente sua vida todos os dias, pois sou poderoso para           
salvar. 

Veja, Meus filhos, cavalgo em vitória, a morte foi tragada! Meu amor é             
tão profundo em sua direção. De bom grado estabelece todas as coisas por             
Minha causa. Não tenha medo. Não tema o que os outros temem, Meus             
filhos. 

Meu amado, o tempo é muito curto, não se deixe enganar. Sede            
santos, porque eu, o SENHOR sou santo. Seja perfeito como seu Pai Celestial             
é perfeito. Segure o que você tem, pois o que você tem vale mais do que o                 
mais puro ouro. 

Abandone tudo! Salvação é suficiente, é mais que suficiente. 
Amo vocês Meus filhos, se livrem de qualquer ídolo. Eu sou mais que             

suficiente. 
Antes de Abraão ser EU SOU 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/09/synagogue-of-satan-and-the-144000/ 

2019.09.07 - Sinagoga de Satanás e os 144000 

Ap 2:9 Conheço suas obras, tribulações e pobreza (mas você é rico); e 
conheço a blasfêmia daqueles que dizem que são judeus e não são, mas são 
uma sinagoga de Satanás.  
——————————————————— 

Aí dos reis e governantes religiosos deste mundo, nenhum de vocês 
me conhecem! Você é como seu antecedentes que foram antes de você, de 
dura servis e orgulhoso, e pensa que não faz nada errado. Mas eu digo que 
seu trabalho é do mal! Você serpentes, suas ninhadas de víboras! Vocês são 
aqueles sobre quem eu avisei, aqueles que se chamam judeus, mas não são 
senão da sinagoga de Satanás. Sim, você é todo o espírito do anticristo. 
Você me odeia e odeia aqueles que realmente Me seguem pelo Espírito e não 
apenas pelas aparências externas. Você planeja a muito tempo unir o mundo 
inteiro contra Mim, você pensa que adora o Pai, mas não adora. Você tem 
sido enganado pelo impostor, aquele que vem como um anjo da luz, mas é o 
príncipe das trevas, o inimigo de suas almas. Você será lançado no lago de 
fogo com ele! 

EU VEJO TUDO! Eu vejo você em suas reuniões secretas, seus 
esconderijos que você pensa que ninguém conhece e eu vejo a escuridão de 
seus corações. Eu vejo seus planos malignos de destruição e como você 
planeja controlar todos e tudo nesta terra através de sua tecnologia, que 
vieram dos anjos caídos.  

Sua espessa teia de mentiras que estão coberta em trevas e como 
você planeja manipular todos os que foram feitos à Minha imagem, para que 
eles não tenha mais a Minha imagem. Eu vejo como você planeja jogar fora 
Meus mandamentos que foram escritos em pedra e dados a Moisés. E, é 
claro, você já jogou fora a nova aliança do Meu corpo e sangue, dada por 
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todos na cruz, uma vez para sempre, para remissão de pecados, para            
aqueles que se arrependem e recebem o Meu Espírito e seguem o Meu             
caminho estreito.  

Você quer voltar e seguir a aliança que eu dei a Noé? Que assim seja!               
O que eu disse será cumprido, como foram nos dias de Noé, assim também              
será a vinda do Filho do Homem. Você nem pode cumprir essas leis, muito              
menos toda a lei pela qual você será julgado!  

Você tirará a vida de milhões de pessoas que Me seguem, porque            
tornará ilegal Me adorar, dizendo que existe apenas um Deus. EU SOU o             
Filho e EU SOU um com o Pai e o Espírito Santo, NÓS SOMOS UM! Você                
não entende isso?  

Vou libertar todos os animais, gigantes e anjos caídos dos dias de Noé             
sobre você, porque você deseja isso! Eles comerão a sua carne e beberão o              
seu sangue e abusarão suas esposas e filhas. Isso são somente frações de             
como você será julgado! Você será recompensado por Mim, porque Minha           
vingança se acendeu em sua direção! 

Vocês dizem que nossa linhagem é pura e perfeita. 'Temos Abraão           
como nosso pai .' Mas eu lhe digo que Deus é capaz de criar filhos a Abraão a                 
partir dessas pedras! Eu digo que todos os que Me receberam pelo Espírito             
são descendentes de Abraão. Esses são os que fazem a vontade de Meu Pai              
e são Meu irmão, irmã e mãe. Todos os que são guiados pelo Meu Espírito               
Santo são filhos e filhas de Deus. Se você segue o Meu Espírito, você é               
herdeiro de Deus e co-herdeiro Comigo.  

Não há judeu, nem grego, nem americano, nem russo, nem chinês,           
em Meu Espírito. Não há escravo, nem livre, nem pobre, nem rico, e nem há               
quem que domine o resto. Todos os que estão em Mim são UM pelo vínculo               
do Meu amor que eu coloquei em seus corações pelo Meu Espírito.  

A verdadeira casa de Israel está espalhada por toda a terra em todas             
as nações, tribos e línguas. Há muitas das 12 tribos de Israel que nem              
sabem disso! E quem são eles… mas aqueles que crêem em Mim e confiam              
em Mim para sua salvação e têm Meu Espírito habitando dentro deles.            
Aqueles que nasceram de novo em Espírito são os Meus templos, porque Eu             
habito neles!  

Existem muitos gentios que foram colocados na árvore e isso          
continuará até que a plenitude dos gentios seja completada. Isso será           
percebido quando envio tanto os da oliveira natural como os da oliveira            
selvagem que foram colocados: EU SOU a raiz de ambos e o Meu Espírito              
vive neles, e os capacita e transforma ambos porque eles são um. 

Não estou satisfeito por você sequer pensar em construir um terceiro           
templo! Mais uma vez, você acha que pode fazer com que as profecias das              
escrituras sejam cumpridas por suas próprias ações e sua própria vontade?           
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O verdadeiro Messias nunca habitará em um templo construído por mãos           
humanas. O falso messias criado pelo homem se assentará nele e se            
proclamará deus, e a maioria se curvará e o adorará. Pois ele fala de paz,               
mas causa guerra. Ele já fez isso antes e fará novamente. Logo ele será              
totalmente infundido e capacitado por Satanás e todos os que não são meus             
o amarão.

Os únicos templos em que moro são aqueles que são Meus e Minha             
glória será vista neles. O sacrifício de touros e ovelhas não faz nada para              
remover a mancha dos seus pecados! Eu já fiz cessar a oferta e o sacrifício!               
Eu tirei a transgressão do mundo para aqueles que aceitarem o Meu            
sacrifício de sangue, e receber o Meu Espírito, serão renovado. (Leia Daniel            
9:24-27, abaixo). 

O Cordeiro perfeito foi morto por todos os seus pecados, de uma vez             
por todas, antes da fundação do mundo. Eu apaguei e fiz expiação e             
reconciliação pelo pecado, para trazer a justiça eterna!  

Este é o tempo do fim e Eu estou chamando Meus filhos infiéis das 12               
tribos para retornarem a Mim; eu os levarei a Sião; vocês não precisam se              
preocupar como isso ocorrerá. Lhe darei a pastores fiéis que tem sabedoria e             
verdade espirituais dadas pelo Meu Espírito.  

Quando você receber o Meu Espírito, você não vai procurar pelo           
templo ou pela arca, porque eu estarei presente com você! Jerusalém será o             
trono do SENHOR e todas as nações serão atraídas para Ele. 

“Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e eles se               
reunirão desde a terra do norte até a terra que eu dei a vossos pais como                
herança.” (Jer 3:18) 

Ai! Ai! para os homens, se fazem eles mesmo, cumprir Minhas           
escrituras sem ter o Meu Espírito! Você não pode cumprir a Minha vontade             
em sua carne! Seus pais elaboraram um plano que foi diretamente dos            
poços do inferno. Você leu Minhas escrituras e aparentemente as fez           
acontecer por sua própria vontade. Você fabricou e restabeleceu a nação de            
Israel, mas Eu não lhe falei para fazer isso. Muitos estão enganados sobre             
isso. Você não fez isso para o bem, como muitos supuseram, mas para o              
mal e para seu próprio ganho.  

Você causou conflito, divisão, guerra, morte e destruição porque você          
é do seu pai, o diabo, ele fez isso desde o começo. Você causa as guerras e,                 
em seguida, oferece a solução com um plano de paz. Isso não é paz              
verdadeira! A paz não virá até que Eu esteja sentado em Minha colina             
sagrada em Sião, quebrando as nações que se enfurecem contra Mim com            
uma barra de ferro e as quebrando ele como se fossem cerâmica de barro.              
Eu permiti que esses homens maus que fizessem o que eles fazem para que              
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as escrituras fossem cumpridas. Oh, você que é chamado sionista, escute a            
palavra do SENHOR! 

“Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a             
voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. 

Antes que estivesse de parto, deu à luz; antes que lhe viessem            
as dores, deu à luz um menino. 

Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes?         
Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação           
de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. 

Abriria eu a madre, e não geraria? diz o Senhor; geraria eu, e             
fecharia a madre? diz o teu Deus. 

Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os          
que a amais; enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela             
pranteastes; 

Para que mameis, e vos farteis dos peitos das suas consolações;           
para que sugueis, e vos deleiteis com a abundância da sua glória”,            
Isaías 66:6-11 
Estes são os filhos que nascerão naquele dia. 

Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e que têm o           
testemunho de Jesus Cristo , e aderem a ele e prestam testemunho dEle,            
Satanás fará guerra contra eles, mas eles serão vencidos pelo sangue do            
Cordeiro e pela palavra de Seu testemunho, não amando a vida terrena até             
a morte. (Ap 12) São os 144,000 selados na testa pelos anjos. 12,000 cada              
uma das tribos de Judá, Rúben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi,            
Issacar, Zebulom, José e Benjamim. (Note que a tribo de Dan não foi             
mencionado) (Ap 7)  

E eles cantarão um novo cântico diante do trono de Deus e diante das              
quatro criaturas vivas e diante dos anciãos do sinédrio celestial. Ninguém           
será capaz de aprender essa música, exceto os 144.000 que serão           
resgatados, comprados e redimidos da terra. Estes são aqueles que não se            
contaminaram por relações sexuais ilícitas, pois são puros como virgens.  

Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que Ele vá. Estes são              
os que foram resgatados, comprados e redimidos dentre os homens como as            
primícias para Deus e o Cordeiro. Nenhuma mentira será encontrada sobre           
seus lábios, pois são irrepreensíveis, impecáveis, imaculados, sem mancha         
diante do trono de Deus. (Ap 14: 1-5)  

Eu amo a igreja e Me entreguei por ela, para que Eu possa santificá-la              
e purificá-la com a lavagem da água, pela palavra, Para a apresentar a si              
mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas           
santa e irrepreensível, (Ef 5: 25-27). 
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Minha noiva, esteja pronta quando Eu vier! Esteja Assistindo e          
Esperando com Expectativa! 

O Noivo 
Yahshua 
Jesus 

——————————————————— 
Mateus 23: 31-34 
1 João 4: 3  
Mateus 23:25 
2 Coríntios 11: 13-15 
Atos 13:10  
Apocalipse 20: 10-15 
Eclesiastes 12:14  
Gênesis 1: 26-27  
ele os criou homem e mulher. 
Mateus 5: 17-19 
1 João 5: 6-8  
Mateus 24: 37-39  
Hebreus 10: 29-31  
Mateus 3: 9  
Gálatas 3: 26-29 
Mateus 12: 46-50 
Romanos 8: 12-17 
Romanos 11: 13-27 
1 Coríntios 6:19  
Atos 7: 47-50 
Salmo 122: 6 
 Zc 4: 6 
Isaías 66 
Salmo 2 
Daniel 9: 24-27  
1 João 3: 7- 9  
Mateus 23:13  
Apocalipse 11: 16-18 (NVI) 
João 1: 10-13 (AMP) 
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2019.09.07 - A batalha começou 

[02:34:38]Valery Maurice:amministratore 
BATALHA 
SIM COMECOU 

[02:34:46]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quem vai lutar ao meu lado 

[02:34:46]Valery Maurice:amministratore 
EIS NOS AQUI 
EIS NOAS AQUI 

[02:35:00]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Chamo os meus soldados 
Onde estão? 

[02:35:11]Silvia: 
Aleluia! 

[02:35:12]Valery Maurice:amministratore 
EUS NIS AQUINO SENHORB 
DAI ORDENS 

[02:35:21]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não percam tempo 

[02:35:22]Marines Braun: 
Eis me aqui SENHOR 

[02:35:27]Silvia: 
Eis me aqui Senhor 

[02:35:37]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
O tempo acabou 

[02:35:37]Valery Maurice:amministratore 
INDICA ADD QUE LEGITIMOS SIM 
SIM.REIB 

[02:35:44]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quero Atalaias 

[02:35:45]Marines Braun: 
usa nos Senhor 

[02:35:53]Valery Maurice:amministratore 
EIS NOS AQUIFERS 

[02:35:56]Marines Braun: 
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Guerreiros 

[02:35:59]Valery Maurice:amministratore 
USA SENSORS 

[02:36:02]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Levanta tu que dormes 

[02:36:02]Valery Maurice:amministratore 
SIM SENHOR 
ALELUIAS SANTOB 

[02:36:17]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vejo labaredas de fogo 
Fogo 

[02:36:20]Marines Braun: 
Nos chama Senhor 

[02:36:21]Valery Maurice:amministratore 
CLAMAMOSBOSOBRE OS VALES 

[02:36:29]Silvia: 
Santoé o teu nome Senhor! 

[02:36:32]Valery Maurice:amministratore 
CLAMAMOSBSOBREVOS VALE 

[02:36:43]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Ressuscita ossos secos 

[02:36:50]Valery Maurice:amministratore 
CLAMAMOS E PROTEZIMAOS 

[02:36:51]Silvia: 
Te amamos oh Pai 

[02:36:52]Valery Maurice:amministratore 
VIDAD 

[02:36:57]Marines Braun: 
LOUVADO SEJA O SANTO NOME DO SENHOR 

[02:36:59]Valery Maurice:amministratore 
VIDABESPIRITUQL 

[02:37:02]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Profetiza nos vales, mas covas, nas fornalhas 

[02:37:04]Valery Maurice:amministratore 
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VIDA ESPIRITUAL 
SIM FOGO SANTO 
ENTRA 

[02:37:16]Silvia: 
Vem agir em nós e através dr nós 

[02:37:17]Marines Braun: 
Oh ALELUIAS 

[02:37:18]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Levante- te 

[02:37:20]Valery Maurice:amministratore 
ENTRA ENTRA 

[02:37:29]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Levanta- te 

[02:37:33]Marines Braun: 
Estamos prontos Pai 

[02:37:38]Valery Maurice:amministratore 
SIM 

[02:37:39]Silvia: 
Usa nos através do teu Espírito Santo 

[02:37:44]Valery Maurice:amministratore 
ESTAMOS EM PE 

[02:37:47]Marines Braun: 
EIS ME AQUI A SEU CHAMAR 

[02:37:48]Valery Maurice:amministratore 
SIM PAI 

[02:37:55]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não dei aos meus filhos espírito de covardia 

[02:37:59]Valery Maurice:amministratore 
SANFUE DE CRISTO REM PODER 

[02:38:00]Marines Braun: 
De PÉ 

[02:38:03]Valery Maurice:amministratore 
ALELUIAS 
SANTO 
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[02:38:07]Marines Braun: 
A OBEDECER 

[02:38:08]Valery Maurice:amministratore 
SANTOB 
SANTO 

[02:38:15]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eliseu luta com os adoradores de Baal 

[02:38:17]Silvia: 
Nos reveste com tuas armadura de fogo 

[02:38:22]Marines Braun: 
A CHAMADA 

[02:38:26]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eliseu , Eliseu 
Ester 
Davi 
José 
Moisés 

[02:38:40]Valery Maurice:amministratore 
Tocanmmmmosvtrombates 

[02:38:41]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Jacó 

[02:38:45]Marines Braun: 
Reveste nos com as Armaduras COMPLETAS 

[02:38:47]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Isaque 

[02:38:57]Valery Maurice:amministratore 
Tocanmosvtrombetas de avivamento 

[02:39:03]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Chamo meus guerreiros 
Acordem 

[02:39:08]Marines Braun: 
Eis QUE ESPERAMOS O TEU COMANDO 

[02:39:09]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Acordem 

[02:39:11]Valery Maurice:amministratore 
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ENTRA SENHOR NAS CRUSADERS ENTRA 
CIDADES 

[02:39:13]Silvia: 
Primeiro nos limpa de toda transgressão, nos lava e nos purifica com o Sangue 
de Jesus Cristo o teu filho. 

[02:39:15]Valery Maurice:amministratore 
ENTRA 

[02:39:22]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Ouçam 
Vejam 

[02:39:28]Valery Maurice:amministratore 
SANGUE DE CRISTO TEM PODER 

[02:39:29]Marines Braun: 
Oh GLORIAS ALELUIAS SANTO 

[02:39:34]Valery Maurice:amministratore 
GLORIA 
OHHH GLORIA 
GLORIA 

[02:39:59]Marines Braun: 
UM GRANDE EXÉRCITO 

[02:40:08]Silvia: 
Fala Senhor 

[02:40:11]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não pessam coisas que não podem ver agora 

[02:40:16]Valery Maurice:amministratore 
PROFETIZAMOS VIDA ESPIRITUAL 
SIM SENHOR 
SIM SENHOR 

[02:40:32]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eis que falo 

[02:40:40]Marines Braun: 
Derrama de teu SANTO ESPÍRITO 
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[02:40:42]Valery Maurice:amministratore 
AO TEU CAMADO 

[02:40:43]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sejam firmes e fortes 

[02:40:47]Valery Maurice:amministratore 
ESI NOS AQUI 

[02:40:51]Marines Braun: 
Batiza nos com teu fogo 

[02:40:58]Silvia: 
Sim Papai 

[02:40:58]Valery Maurice:amministratore 
OHHHH ESTAMOS PRONTOS 

[02:40:59]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Peçam fogo do céu eu enviatei 

[02:41:03]Valery Maurice:amministratore 
PRONTIS 

[02:41:06]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Peçam 

[02:41:07]Marines Braun: 
PERSEVERARMOS SRNHOR 

[02:41:15]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
A porta é estreitq 

[02:41:16]Marines Braun: 
Daí nós dons 

[02:41:19]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estreitq 

[02:41:21]Valery Maurice:amministratore 
ENVIA AENHOR ENVIA SENHOR FOGOB 

[02:41:23]Silvia: 
Amém! Manda fogo pai 

[02:41:27]Marines Braun: 
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Sabemos Pai 

[02:41:31]Valery Maurice:amministratore 
PARA ALMAS RESGATAR 

[02:41:39]Marines Braun: 
Mas cremos pela FÉ 

[02:41:40]Valery Maurice:amministratore 
QUERWMIS GANHARMAS 

[02:41:46]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quem vai ? Quem vai? Quem vai? 

[02:41:55]Valery Maurice:amministratore 
ALMAS PARA O REIN ESI 
EIS NOS AQUI SENHOR 

[02:42:02]Marines Braun: 
Eis me aqui senhor prepara me 

[02:42:05]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quem vai querer trilhar o meu caminho 

[02:42:09]Valery Maurice:amministratore 
EIS NOS AQUINO 
EIS NIS AQUISENHOR 

[02:42:18]Marines Braun: 
Nos capacita treina 

[02:42:19]Silvia: 
Eu SENHOR 

[02:42:31]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
A Seara é grande. E poucos trabalhadores 

[02:42:34]Valery Maurice:amministratore 
AENHOR A MINHA VIDA JA É TUA 

[02:42:37]Marines Braun: 
SOMOS TEUS ESCOLHIDOS 

[02:42:38]Valery Maurice:amministratore 
SEMPRE FOIB 

[02:42:48]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Filhas dias difíceis se aproxima 

[02:42:51]Silvia: 
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É o unico jeito de se achegar a ti :raised_hands: 

[02:42:52]Marines Braun: 
Somos totalmente teus 

[02:43:02]Valery Maurice:amministratore 
QUE DIMINUIAV P QUE O SENHIR CRESCA 

[02:43:04]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Filhas orem pelas almas perdidas 

[02:43:08]Valery Maurice:amministratore 
EM ESPIRITO 
E VERDAD 

[02:43:13]Marines Braun: 
REVESTE NOS PROTEJANOS 

[02:43:18]Valery Maurice:amministratore 
SIM PAI 
SIM REI 

[02:43:29]Silvia: 
Sim Pai:sob::sob::sob:Salveos, cure 

[02:43:34]Valery Maurice:amministratore 
SIM MUITAS ALMAS EM CURACAO 

[02:43:35]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não brinquem 

[02:43:39]Valery Maurice:amministratore 
AFLIXACAO 
AFILCACAO 

[02:43:53]Marines Braun: 
Sabemos mas se nos protegermos não teremos medo 

[02:43:56]Valery Maurice:amministratore 
MUITAS ALMAS CATIVAS É VISIVEL 

[02:43:56]Silvia: 
Dói meu coração pai 

[02:44:01]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Satanás está como um leão a procura de quem possa devorar 

[02:44:07]Silvia: 
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Passei o dia chorando 

[02:44:20]Valery Maurice:amministratore 
MUITAS ALMAS PESUNDO RESGATE 

[02:44:28]Marines Braun: 
Mas O SENHOR É NOSSA ROCHA ESCUTO SOCORRO 

[02:44:30]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Cadê os varões porque não clamam? 

[02:44:31]Valery Maurice:amministratore 
PEDINDO 

[02:44:37]Marines Braun: 
Nos ama e protege 

[02:44:38]Valery Maurice:amministratore 
NOSSO ROCHDO 

[02:44:44]Silvia: 
> Valery Maurice
> MUITAS ALMAS PESUNDO RESGATE
Tantos indo ora perdição:sob:

[02:44:46]Valery Maurice:amministratore 
NOSSO FIRCA 

[02:44:59]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Porque só escuto a voz das minhas filhas 

[02:45:07]Valery Maurice:amministratore 
SENHOR JOVENS. BEBENDO CADA VEZ MA IS 

[02:45:09]Silvia: 
Paizinho nos fortalece 

[02:45:14]Valery Maurice:amministratore 
MULHERES SOZINHAS 

[02:45:16]Marines Braun: 
ESPERANÇA SALVAR AAS FAMILIAS FILHOS 

[02:45:24]Valery Maurice:amministratore 
MARIDOS SEM DRC 

[02:45:28]Marines Braun: 
Por isso nos CAPACITA 
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[02:45:30]Valery Maurice:amministratore 
MARES SEM AMOR 

[02:45:30]Silvia: 
Cura nossas dores pra proclamarmos o teu Reino 

[02:45:41]Valery Maurice:amministratore 
EIS NKS AQUI PAI 

[02:45:42]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Cadê os José? Cadê os Josué? Cadê os João Batista? 

[02:46:02]Marines Braun: 
LAVA NOS O PAI ABBA E NOS SANTIFICA 

[02:46:03]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor perdoa 

[02:46:12]Valery Maurice:amministratore 
NOS ENTREGAMOS A NOSSA PARENTELA A TI SWNHOR E VAMOS EM FRT 

[02:46:21]Marines Braun: 
Para PODERMOS RECEBER TUAS GRACAS E UNÇÃO 

[02:46:27]Silvia: 
Que enquanto não podemos ir, que nossas orações venha alcançar a cada vida, 
a cada perdido:sob: 

[02:46:32]Valery Maurice:amministratore 
SWNHOR 

[02:46:39]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor se calou por enquanto 

[02:46:43]Marines Braun: 
Tudo que temos e somos SENHOR és teu 

[02:46:46]Valery Maurice:amministratore 
QUWREMOS COMBATER O BOM COMBATE 
O NSENHOR NAO.NOS DWU ESPIRITO DE COCARDIA 

[02:47:02]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não sou nada sem ti 

[02:47:06]Valery Maurice:amministratore 
LUTEM 

[02:47:07]Silvia: 
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Nos dê ousadia pai 

[02:47:10]Marines Braun: 
OH ALELUIAS BENDITO ÉS NOSSO SENHOR 

[02:47:12]Valery Maurice:amministratore 
LUTEIN 
Q 

[02:47:16]Silvia: 
Nos de força 

[02:47:17]Valery Maurice:amministratore 
GUERREIEM 

[02:47:22]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Espírito Santo 

[02:47:22]Valery Maurice:amministratore 
GUERREIEM 

[02:47:25]Marines Braun: 
SIM SEMPRE 

[02:47:30]Valery Maurice:amministratore 
COM DFOGO SANTO 
COM FOGO SANTO 

[02:47:36]Marines Braun: 
Sem cessar 

[02:47:38]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Nós ajude 
Amém 

[02:47:50]Marines Braun: 
DESSE FOGO EM NÓS PAI 

[02:47:58]Valery Maurice:amministratore 
I MUNDOBESPIRITUAL PEGA FOGO 
FOGO 
FOGO 

[02:48:02]Silvia: 
Repreenda o mal Pai, as trevas, manda fogo e queima as obras fo diabo 

[02:48:03]Marines Braun: 
Derrama unção 

[02:48:03]Valery Maurice:amministratore 
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FOGO 
FOGO 

[02:48:11]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Limpa as impurezas 

[02:48:12]Valery Maurice:amministratore 
GUERREIRAS DE DOGO 

[02:48:19]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Limpa nossas vestes 

[02:48:20]Silvia: 
Reveste nossa vida com o fogo Santo 

[02:48:22]Valery Maurice:amministratore 
DE PRIMEIRA LINHAV 
SIM PAI 

[02:48:28]Marines Braun: 
TENHA MISERICÓRDIA PELAS ALMAS PECADORAS POBRES NUAS 

[02:48:30]Valery Maurice:amministratore 
SIM REI 

[02:48:30]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Limpa nossas vidas 

[02:48:35]Marines Braun: 
CEGAS 

[02:48:40]Valery Maurice:amministratore 
GUERREIRAS CORAGEM 
SWM TWMOR 

[02:49:02]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Pai amado te peço pelas crianças 

[02:49:03]Valery Maurice:amministratore 
PORQUE EDTOU CONVOSCO MUITOS 
VOS QUEREM PARAR 
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[02:49:10]Marines Braun: 
FÉ FORÇA E CORAGEM NOS DÁ ABBA 
NUNCA 

[02:49:24]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Pai amado te peço pelos bebês 

[02:49:30]Marines Braun: 
Lutaremos até o fim 

[02:49:31]Valery Maurice:amministratore 
NAS EIS QUE VKS CAPACITO A SEREM COMO GIGABTES NO 

[02:49:38]Silvia: 
Desfas Pai todo sofisma e tudo que vai contra o conhecimento de Cristo. 
Manda fogo, fogo fogo 

[02:49:39]Valery Maurice:amministratore 
MUNDO EZPIRITUAL 

[02:49:47]Marines Braun: 
RECEBO PAI ALELUIAS 

[02:49:56]Silvia: 
Liberta as mentes 

[02:50:00]Valery Maurice:amministratore 
AE VOCES VISSEM COMO AUMENTAM NO MUNDO EDPIRITUAL 

[02:50:01]Marines Braun: 
Derrama do teu batismo de fogo 

[02:50:14]Valery Maurice:amministratore 
LTAMANHO COM.TAMANHO 
HAAA 
GUERREIRAS FERROZRS 

[02:50:28]Silvia: 
Libertas os que estão presos na teia da aranha 
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[02:50:32]Valery Maurice:amministratore 
EIS ASMINH AS FIMHAS 

[02:50:41]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Te peço pelos órfãos, pelas viúvas, pelos moradores de rua, visita os prédios 

[02:50:42]Marines Braun: 
PAI NOS ENSINA A TER VISÃO COM CALMARIA 

[02:50:45]Valery Maurice:amministratore 
TRAVA BATALHA 
TRAVA BATALHA 

[02:50:58]Silvia: 
Dê o antídoto para awueles que foram envenenados por ela 

[02:51:01]Valery Maurice:amministratore 
O INIMIGO VOLTA PARA TRAZ 

[02:51:05]Marines Braun: 
Pedimos pelas nossas crianças e JOVENS Pai 

[02:51:12]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor contenda com nossos inimigos 

[02:51:22]Valery Maurice:amministratore 
NAO SUPORFE O FOGO DOS MEUS SANTIS 

[02:51:28]Silvia: 
De ordem aos teus anjos para parar todo suicídio, todo espírito de morte 

[02:51:35]Valery Maurice:amministratore 
PORQUE NAO E FOGO DE baal 

[02:51:39]Marines Braun: 
NÃO PERMITA ESSES SACRIFICIOS PAI COM AS CRIANÇAS 

[02:51:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Destrói todas as ciladas do maligno 

[02:51:44]Silvia: 
Destrói as obras do diabo. Manda fogo 

[02:51:46]Marines Braun: 
Misericórdia 

[02:51:56]Valery Maurice:amministratore 
E FOGO DO MEU REINO 
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[02:52:05]Marines Braun: 
QUEBRA AS ARMADILHAS DO INIMIGO 

[02:52:12]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Luta contra golias Senhor, corte sua cabeça para que não levantei mais 

[02:52:15]Silvia: 
Repreenda toda ação maligna contra tua noiva 

[02:52:24]Marines Braun: 
Destrói toda força oculta 

[02:52:28]Valery Maurice:amministratore 
VICES SE TIRNAM JOSUES,MEUS DAVIS 
PORQUE ELES DORMWME 

[02:52:34]Silvia: 
Nos faz invisíveis diante do nosso inimigo 

[02:52:42]Marines Braun: 
NOS CAPACITA PARA PODERMOS LUTAR 

[02:52:46]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE DTOU USANDO ASMINHAS FILHAS 
NO CAMPO DR BATALHA 

[02:53:00]Silvia: 
Paizinho repreenda toda depressão 

[02:53:07]Marines Braun: 
Voar ENYERCEDER GUERREAR 

[02:53:13]Valery Maurice:amministratore 
PORQUE MEUS FHOS PREFEREM NAO COMPARECER 

[02:53:22]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Destrói os cativeiros , destrói os locais onde fazem sacrifício de crianças, 
bebês, adolescentes e jovens 

[02:53:23]Valery Maurice:amministratore 
ELES SABEM.PORQUE 
PERDERAM A AUTORIDADE 

[02:53:34]Marines Braun: 
Repreenda toda fúria do inimigo sobre nossas CASAS 

[02:53:38]Silvia: 
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Toda opressão SAIA! Pelo poder do nome e do sangue de Jesus 

[02:53:48]Valery Maurice:amministratore 
FOI LHES RETIRADO POR DESCASSO MUITOS 

[02:53:55]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Pai só tu podes fazer algo. 

[02:54:02]Valery Maurice:amministratore 
TROCARAM POR UM PRATO DE LENTILHAS 
AIIII 

[02:54:12]Marines Braun: 
Ninguém se compara com tua GIRCA E PODER PAI 

[02:54:21]Valery Maurice:amministratore 
HOMENS DESTE SECULO FINDOURO 

[02:54:27]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Pai , Pai, Pai misericórdia 

[02:54:27]Valery Maurice:amministratore 
........ 
NAO ATEND AO CHAMADO 

[02:54:42]Marines Braun: 
Isaus 

[02:54:45]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Destruirei todos os meus inimigos 

[02:54:47]Valery Maurice:amministratore 
NAO OUVEM A MINHA VOZ 
NAO ESCUTAM 

[02:55:04]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Aí, Aí, Aí Ai de quem tocar nos meus filhos 

[02:55:09]Marines Braun: 
Não Pai só te sinto fogo 

[02:55:11]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou Deus de vingança 
Sou Deus de Guerra 

[02:55:23]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS SE?ESCONDEM NO MAIS PROFUNDO 

[02:55:28]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Eis- me aqui Pai 
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[02:55:30]Valery Maurice:amministratore 
SOU SIM 

[02:55:36]Marines Braun: 
GOSTARIA DE OUVIR TUA VIZ PAI 

[02:55:39]Valery Maurice:amministratore 
GUERREIRO COM OS SANTOS 

[02:55:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou Deus de Guerra 

[02:55:47]Valery Maurice:amministratore 
GUERREIRO COM OS JUSTOS 

[02:55:57]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Guerra , Guerra, Batalha 

[02:56:01]Marines Braun: 
Oh GLORIAS SANTO SANTO 

[02:56:05]Silvia: 
Pai querido desfaz toda enfermidade no meio da tua noiva... cura os ossos, o 
sangue, os nervos, as juntas, as medulas as células. A pele, os órgão. Todo 
mal, toda doença toda degeneração. SAIA AGORA PELO PODER DO NOME E DO 
SANGUEBDE JESUS. 

[02:56:05]Valery Maurice:amministratore 
OMEU REINO É JUSTICA 
SANTIDADE 

[02:56:09]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Pai quero ouvir a Sua voz 

[02:56:15]Marines Braun: 
SIM PAI SIM 

[02:56:16]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Derrubei os murros de jericó 

[02:56:17]Valery Maurice:amministratore 
BATLAHA 
BATALHA 
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[02:56:29]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quem podes Comigo? 

[02:56:31]Valery Maurice:amministratore 
BATALHA 

[02:56:38]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou Deus te estratégia 

[02:56:48]Valery Maurice:amministratore 
SIM 

[02:56:52]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estou treinando cada um 

[02:56:52]Marines Braun: 
BATALHA ESTA A NOS PREPARAR ? 

[02:57:06]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estou treinando cada um 

[02:57:07]Valery Maurice:amministratore 
SOU DEUS QUE RWFINK CADA UM 
REFINO NO FISICO 

[02:57:20]Marines Braun: 
Eis me aqui esperando a ser chamada 

[02:57:20]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Nos prepara 

[02:57:28]Valery Maurice:amministratore 
REFINO NO EDOIRITUAL 

[02:57:29]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Ninguém é igual 

[02:57:33]Silvia: 
Pai querido! Entra na nossa casa, nos nossos vizinhos, nas nossas ruas, nos 
nossos bairros, nas nossas cidades, nos nossos Estados, nos nosso pais. 

[02:57:34]Valery Maurice:amministratore 
SAO TREINAMENTOS 

[02:57:42]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Atalaias do Senhor 

[02:57:48]Marines Braun: 
O PAI TODA HONRRA E GLORIAS A TI 
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[02:57:51]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Edifica 

[02:57:53]Valery Maurice:amministratore 
PARA O MAIS SEVERO QUE ESTA POR CHEGAR 

[02:57:57]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Refinanciamento no FOGO 

[02:58:02]Valery Maurice:amministratore 
PARA GANHAR RESITENCIA 

[02:58:09]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Refinanciamento no vale 

[02:58:12]Valery Maurice:amministratore 
GANHARES ESTRATEGIAS 

[02:58:14]Marines Braun: 
Oh ALULUIAS QUE 

[02:58:22]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Misericordia 

[02:58:23]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Refinamento no deserto 

[02:58:25]Valery Maurice:amministratore 
GANHAREM.DESTREZA 

[02:58:31]Marines Braun: 
Previlegio poder servir ao SENHOR 

[02:58:36]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Refinanciamento nas provas 

[02:58:42]Valery Maurice:amministratore 
DESTREZA NO OUVIR 
VER SA 

[02:58:46]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Refinanciamento entre os lobos 

[02:58:50]Valery Maurice:amministratore 
SABER 
QUEM É WHEN 

209



[02:59:03]Marines Braun: 
Sim ABBA MUITOS DESERTOS MAS NOS TREINOU A SUPORTAR 

[02:59:04]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Oh Glórias, aleluia 

[02:59:06]Valery Maurice:amministratore 
DISTINGUIR INFIKTRADOS 

[02:59:09]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sede Sábios como as serpentes 

[02:59:17]Valery Maurice:amministratore 
DISTINHGUIR LOBOS 
A ASTUCIA 

[02:59:24]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sede prudentes 

[02:59:33]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Sim Pai 

[02:59:38]Silvia: 
Vai repreendendo toda potestade, todo principado, todo poderes, toda força 
espiritual da maldade, todas hostes das trevas. Estão repreendidos em o nome 
de JESUS Saiam. Sejam paralisados seus planos e suas obras e lançados no 
fundo do abismo. 

[02:59:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sede esperto como a raposa 

[02:59:45]Valery Maurice:amministratore 
A ASTUCIA E SUBTILEZA DA serpente 

[02:59:59]Marines Braun: 
Sim Pai P NIS ENSINA A OUVIR TUA VOZ SOMENTE 

[03:00:01]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sede valentes 

[03:00:09]Silvia: 
Através do nome e do sangue de Jesus Cristo Yahushua 

[03:00:10]Valery Maurice:amministratore 
Avivamento de VISAO DE AGUIA 

[03:00:14]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estou testando seus ouvidos 

[03:00:20]Silvia: 
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Deus todo poderoso! 

[03:00:23]Valery Maurice:amministratore 
ATENCAO DESDOBRADA 

[03:00:26]Marines Braun: 
OH GLORIAS 

[03:00:27]Silvia: 
Deus tremendo 

[03:00:32]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Para saberem quem vos fala 

[03:00:37]Silvia: 
A ti toda honra e glória 

[03:00:37]Valery Maurice:amministratore 
VIGALNCIA BCONSTANTE 

[03:00:40]Marines Braun: 
Te louvamos PAI 

[03:00:42]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Abram seus ouvidos 

[03:00:48]Valery Maurice:amministratore 
ONDE ANDAIS 
COM QUEM 

[03:00:52]Silvia: 
Guardem nossas casas e nossos lares 

[03:00:53]Marines Braun: 
Ungidos ESTÃO 

[03:01:02]Valery Maurice:amministratore 
PARA ONDE 

[03:01:08]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Peçam prova de quem fala aos seus ouvidos sou EU 

[03:01:10]Silvia: 
Pelo poder do nome e do sangue de Jesus 

[03:01:14]Marines Braun: 
Olhos Abre PAI 

[03:01:14]Valery Maurice:amministratore 
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OLHAR A VOLTA 

[03:01:21]Silvia: 
Manda fogo  

[03:01:27]Valery Maurice:amministratore 
DISTINFGUIR VOICES 

[03:01:36]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Pai meus ouvidos estão fechados, estou ouvindo para dentro !! O que está 
acontecendo 

[03:01:40]Valery Maurice:amministratore 
DISTINGUAM OS ESPIRITOS 

[03:01:43]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Filhas , Filhas o Rei está voltando 

[03:01:43]Marines Braun: 
FAZEI NIS SABER PAI A TUA VONTADE 

[03:01:47]Silvia: 
Glórias Aleuia. 

[03:01:57]Marines Braun: 
Oh GLORIAS PAI 

[03:01:59]Valery Maurice:amministratore 
FAZEIS PROCA DE MIM 

[03:02:08]Silvia: 
Pai desperta os que dormem 

[03:02:11]Valery Maurice:amministratore 
FAZEIS PROVA 
FAZEIS 
USEM. 
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[03:02:23]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Sim Pai 

[03:02:24]Marines Braun: 
Somos TUAS ESCOLHIDAS ? ESTAMOS EM OBEDIÊNCIA V? 

[03:02:25]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou Deus de perto 

[03:02:35]Silvia: 
Abre os olhos e a mente e os ouvidos espirituais 

[03:02:36]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou Deus 

[03:02:36]Valery Maurice:amministratore 
PARA SABER QUEM FALA 

[03:02:44]Silvia: 
Tira todo engano 

[03:02:45]Valery Maurice:amministratore 
O.INFILTRADO NAO AGUENTA

[03:02:53]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Tira toda cegueira espiritual 

[03:02:56]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eis que busco adoradores 

[03:02:58]Marines Braun: 
SANGUE TEM PODER 

[03:03:00]Valery Maurice:amministratore 
PORQUE A VERDADE O ABORRECE 

[03:03:02]Silvia: 
Nos guia na tua verdade 

[03:03:06]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Tira as escamss 

[03:03:08]Valery Maurice:amministratore 
ADOREM 
ADOREM 

[03:03:13]Marines Braun: 
Cristo TEM PODER 

[03:03:17]Valery Maurice:amministratore 

213



LOUVEMLOUVEM 

[03:03:20]Silvia: 
Dê discernimento de espíritos para tua noiva 

[03:03:21]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vou tirar do meio do.meu povo 
Toda sujeira 

[03:03:37]Marines Braun: 
Tira AS ESCAMAS PARA PODERMOS VER PAI 

[03:03:38]Silvia: 
Santo é o teu nome 

[03:03:42]Valery Maurice:amministratore 
TWNHO PARDAIS QUE LOUVAM 

[03:03:45]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
A limpeza começa em Casa. Minha casa 

[03:03:47]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Adoro!em espírito em vdade 

[03:03:51]Marines Braun: 
Ajuda NOS somos pequenos 

[03:04:07]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Guerreiras de Fogo, Fogo 
Fogo 

[03:04:13]Marines Braun: 
DEPENDENTES DE TI SEMPRE 

[03:04:14]Silvia: 
Nos adorna com tua santidade e Glória com nossas vestes lavada no sangue de 
Jesus Cristo 

[03:04:19]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Levitas 

[03:04:24]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vou derramar fogo no meio de vós 

[03:04:29]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Nos capacita 

[03:04:33]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quem impedirá? 
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[03:04:33]Marines Braun: 
RECEBO 

[03:04:40]Valery Maurice:amministratore 
VOCES JA VIRAM QUE QUANDO IRAM EM COMMUNITY TUDO QUEIMA? 

[03:04:45]Marines Braun: 
OH GLORIAS ABBA 

[03:04:47]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quem vai me parar? 

[03:04:51]Valery Maurice:amministratore 
É FOGO SANTO 

[03:04:52]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Recebo 

[03:04:58]Silvia: 
Digno de toda honra e glória é o Senhor 

[03:04:58]Marines Braun: 
Recebo 

[03:04:59]Valery Maurice:amministratore 
FOGO SANTO 
AUMENTANDOB 

[03:05:05]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Escuta o Ester 

[03:05:09]Valery Maurice:amministratore 
AUMENTANDOB 

[03:05:16]Marines Braun: 
SANTO SANTO ÉS 

[03:05:17]Silvia: 
Manda o teu fogo em nós 

[03:05:17]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Minhas rainhas 

[03:05:25]Valery Maurice:amministratore 
SANGUEVDE CRISTO TEM.PODER 
USWM 

[03:05:30]Silvia: 
Oh doce presença santa 
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[03:05:34]Valery Maurice:amministratore 
USEM. 

[03:05:35]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Façam como Ester 

[03:05:46]Silvia: 
Aleluia 

[03:05:49]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não temam 

[03:05:52]Valery Maurice:amministratore 
MEU FILHO VOS OFERTOU 

[03:05:53]Marines Braun: 
Usa nos PAI CLAMAMIS COM LOUVORES PARA TI 

[03:05:57]Silvia: 
Me derramo aos teus pés 

[03:05:58]Marines Braun: 
Te amamos 

[03:06:09]Silvia: 
Me prosto ante a tua face 

[03:06:13]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estou convosco todos os dias até a consumação de tudo 

[03:06:15]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Nos restaura 

[03:06:18]Silvia: 
Pai eu te amo 

[03:06:25]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor fala 

[03:06:26]Marines Braun: 
ÉS O QYE NIS MANTEM DE PÉ 

[03:06:27]Valery Maurice:amministratore 
MKNHAS FIKHAS SAO COMO ESTER 

[03:06:29]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor fala 
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[03:06:38]Marines Braun: 
Neste mundo sem valor PAI 

[03:06:38]Silvia: 
Santo Santo é o teu nome 

[03:06:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor confirma 

[03:06:47]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE ENVIO REFORCO 

[03:06:48]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Esse é Jeova 
Aleluia 

[03:06:57]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Pai Te Amo 

[03:06:59]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Glória a Deus 

[03:07:02]Valery Maurice:amministratore 
REENVIO REFORCO 

[03:07:06]Marines Braun: 
Oh GLÓRIAS ALELUIAS BENDITO ÉS NOSSO DEUS 

[03:07:08]Silvia: 
Sim Pai... nos faz a Ester atuais 

[03:07:14]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou exaltado dia e noite 

[03:07:18]Valery Maurice:amministratore 
INTERCEDAIS UNS PWLOS OUTRIS 

[03:07:22]Marines Braun: 
Oh Seja feita tua vontade 

[03:07:26]Valery Maurice:amministratore 
INTERCEDAISB 

[03:07:37]Marines Braun: 
SIM PAIZINHO 

217



[03:07:38]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Bendito o que vem em nome do Senhor 

[03:07:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou engrandecido no meu Reino 

[03:07:45]Marines Braun: 
Visita NOS 

[03:07:50]Silvia: 
Nós faz Noé, nos faz Jó, nos faz Daniel 

[03:07:51]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS DEPENDEM DEVOS PARA SUBIR AO MEU REINK 

[03:08:05]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Tú és o Rei dos reis 

[03:08:05]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Amo ouvir a voz de cada uma de vocês minhas filhas 

[03:08:05]Valery Maurice:amministratore 
O INIMIGOBNAO.QUER 

[03:08:18]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Minhas princesas 

[03:08:20]Silvia: 
Paizinho 

[03:08:22]Marines Braun: 
Mas pai daí sonhos para que tenham temor e tremor Pai 

[03:08:26]Valery Maurice:amministratore 
MAISBEIS QUE VIS DEI. 
PODER 
E AUTORIDADE 

[03:08:29]Silvia: 
Te amamos 

[03:08:31]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sinto cheiro de rosas 

[03:08:32]Valery Maurice:amministratore 
PARA GUWRREAR 
FILHAS 

[03:08:42]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
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Perfume doce as.minhas narinas 

[03:08:46]Valery Maurice:amministratore 
pPERFUME 

[03:08:46]Silvia: 
ALELUIA!:sob::sob::sob: 

[03:08:49]Valery Maurice:amministratore 
PERFUME 

[03:08:50]Marines Braun: 
És TUDO PRA NIS ABBBA 

[03:08:51]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Cheiro suave 

[03:08:55]Cristina: 
Glória a Deus 

[03:09:00]Silvia: 
GLÓRIAS 

[03:09:00]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Amo filhas esse cheiro 

[03:09:02]Cristina: 
Aqui estou meu Senhor 

[03:09:08]Marines Braun: 
Oh GLÓRIAS ALELUIAS 

[03:09:08]Valery Maurice:amministratore 
LUTEM 

[03:09:14]Cristina: 
Fala Pai amado 
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[03:09:16]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Rosas perfumadas cada uma com seu aroma 

[03:09:17]Silvia: 
Santo é o teu nome 

[03:09:20]Valery Maurice:amministratore 
BATALHEM. 

[03:09:30]Cristina: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Rosas perfumadas cada uma com seu aroma
Que lindo mestre

[03:09:33]Silvia: 
Aleluia 

[03:09:34]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Resplandesce a Sua luz sobre nós 

[03:09:38]Marines Braun: 
LINDO LINDO LINDO ES GLORIAS GLORIAS EU TE DOU JESUS 

[03:09:39]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Rosas delicadas do meu jardim 

[ 

:09:42]Valery Maurice:amministratore 
MINHAS FLORES.PREC IO DAS 
MINHAS AMADAS 

[03:09:50]Marines Braun: 
AMADO DE NOSSAS ALMAS 

[03:09:53]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Guerreiras na batalha 
Suaves 

[03:09:57]Cristina: 
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> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Rosas delicadas do meu jardim

[03:09:57]Silvia: 
Maravilhoso! Soberano 

[03:10:02]Valery Maurice:amministratore 
VOS AMO 

[03:10:05]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Valentes 

[03:10:06]Cristina: 
Aleluia 

[03:10:15]Valery Maurice:amministratore 
EI MINHA VFILHAS REUNIDAS 
QUE GLORIA 

[03:10:21]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Que Doce Tú És 

[03:10:28]Valery Maurice:amministratore 
QUE FORMOSURA 

[03:10:29]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem uns pelos outros 

[03:10:34]Cristina: 
Soberano Deus 

[03:10:38]Valery Maurice:amministratore 
QUE SUAVIDADE 

[03:10:45]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Muito em breve reunirei todas vocês 

[03:10:45]Cristina: 
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> Cristina
> Soberano Deus
Sim Pai

[03:10:50]Silvia: 
GLÓRIAS E MAJESTADE ESTÃO ANTE A TUA FACE, FORÇA E FORMOSURA NO 
TEU SANTUÁRIO. 

[03:10:54]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Oremos uns pelos outros 

[03:10:56]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vocês são minhas 

[03:10:57]Marines Braun: 
PAI RECEBE MEU LOUVOR FIZ PRA TI 
[Messaggio vocale ]  
392 KB 

[03:10:59]Cristina: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Muito em breve reunirei todas vocês
Ohhh Glória

[03:11:04]Valery Maurice:amministratore 
GUERREIRASV QUE BPASSAN NA FORNALHA 
EU VWJO MESMO EM.MEIO AS LUTAS 
BATALHAIS 

[03:11:20]Silvia: 
Que presença doce e Santa 

[03:11:26]Cristina: 
:fire::fire::fire: 

[03:11:26]Valery Maurice:amministratore 
E ISSO AGRADA ME 
AGRADA ME O WZFORCO 

[03:11:37]Silvia: 
Aleluia 

[03:11:41]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Fornalha de Sadraque, Mesaque e abede Nego 

[03:11:43]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Aleluia 
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[03:11:45]Valery Maurice:amministratore 
O SACTIFICIO FISICO 

[03:11:47]Cristina: 
Sem ti nada somos 

[03:11:52]Marines Braun: 
Oh Pai és para TI MEU LOUVOR MINHA VIDA 

[03:11:53]Silvia: 
Cspacita nos Senhor 

[03:11:55]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
O quarto homem está na fornalha 

[03:11:56]Valery Maurice:amministratore 
GUERREIRAS DE FORNALHA 

[03:11:57]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Santo Deus eis me aqui Pai 

[03:12:02]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Tú és td para nós 

[03:12:06]Cristina: 
> Valery Maurice
> GUERREIRAS DE FORNALHA
Aleluia

[03:12:07]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Então cantem e dancem 

[03:12:09]Valery Maurice:amministratore 
EDTAO SENDO ABRASSADAS NA FORNALHA 

[03:12:12]Marines Braun: 
Oh Glórias ouve SENHOR 

[03:12:13]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Aleluia 
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[03:12:13]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Em meio ao Fogo 

[03:12:13]Silvia: 
Multiplica o azeite das butijas 

[03:12:22]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Estamos juntos no fogo 

[03:12:23]Valery Maurice:amministratore 
ALIMWNTADAS DO.FOGO SANTO 

[03:12:30]Silvia: 
Nos encha com a água da vida 

[03:12:31]Cristina: 
Enche teus vasos 

[03:12:40]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE ESTOU CONVOSCO NA FORNALHA 

[03:12:45]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Guerreia a nossa frente 

[03:12:47]Valery Maurice:amministratore 
E MUITOS ENTRARAO NELA 

[03:12:50]Silvia: 
Transborda o nossa vaso Senhor:clap::sob::sob: 

[03:12:54]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Meu PAI 

[03:12:55]Valery Maurice:amministratore 
MAS AQUWLES QUW CLAMAREM 
POE.MIM SERAO SALVOS 

[03:13:02]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Nos ensina 

[03:13:02]Cristina: 
> Valery Maurice
> EIS QUE ESTOU CONVOSCO NA FORNALHA
Passeia entre nós amado

[03:13:12]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Muitas estão na fornalha 

[03:13:14]Valery Maurice:amministratore 
SERAO TOCHAS VIVAS 
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[03:13:17]Marines Braun: 
RECEBE PAI MEU LOUVOR OUVES 

[03:13:22]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Muitos estão com os leões 

[03:13:25]Silvia: 
Nos faz a manifestação dabtua Glória aqui nessa terra 

[03:13:28]Valery Maurice:amministratore 
TESTEMUNHOS VPARA 
ESTA GERACAO 

[03:13:33]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
> Valery Maurice
> SERAO TOCHAS VIVAS
Glória

[03:13:34]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
 Santo Santo Santo 

[03:13:38]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Daniel, Daniel , Daniel 

[03:13:40]Silvia: 
Vasos que te honre Senhor 

[03:13:45]Valery Maurice:amministratore 
PARA VEJAM QUE EU SOU 

[03:13:49]Cristina: 
> Valery Maurice
> SERAO TOCHAS VIVAS
Dá -nos força

[03:13:50]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Tu és o Leão da tribo de Judá 

[03:13:52]Valery Maurice:amministratore 
EU SOU 

[03:13:55]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
O único 

[03:13:55]Marines Braun: 
SANTO SANTO SANTO 
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[03:14:03]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS SERAO DECAPITADKS 

[03:14:06]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Daniel , Daniel ,Daniel 

[03:14:11]Cristina: 
> Valery Maurice
> MUITOS SERAO DECAPITADKS
Ohhh Deus

[03:14:12]Silvia: 
Aleluia! 

[03:14:13]Marines Braun: 
O UNICO SENHOR 

[03:14:16]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS SERAK AVIATORS 

[03:14:17]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
> Valery Maurice
> MUITOS SERAO DECAPITADKS
Recebo

[03:14:29]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS SERAO ABATIDOA 

[03:14:31]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
> Valery Maurice
> MUITOS SERAK AVIATORS
Recebo

[03:14:33]Valery Maurice:amministratore 
PERDOWM 

[03:14:34]Silvia: 
Capacita nos Senhor! Mais e mais 

[03:14:42]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Muitos morreram por causa do meu nome 

[03:14:45]Valery Maurice:amministratore 
ENSINEM A PWRDOAR 

[03:14:59]Marines Braun: 
capacita nos oh PAI Rei Nosso 

226



[03:14:59]Valery Maurice:amministratore 
LIBERERA PERDAK COMO WSTEVAO 

[03:14:59]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Capacita- nos 

[03:14:59]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quem perder a vida por me. Ganhará a vida eterna 

[03:15:01]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Por amor a Ti 

[03:15:04]Cristina: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Muitos morreram por causa do meu nome
Nos prepare !!!

[03:15:09]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Tudo Vale 
Tudo Vale 

[03:15:17]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
libera Paizinho 

[03:15:19]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sejam fortes 

[03:15:21]Marines Braun: 
LUTAREMOS ATÉ O FIM PAI 

[03:15:28]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS DOA VOSSOS IRMAOS JA TWNHO RECILHIDO 

[03:15:31]Cristina: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Sejam fortes
Esteja conosco

[03:15:32]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Nos enche 

[03:15:32]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Nos ajuda 

[03:15:33]Valery Maurice:amministratore 
ESTA COMIGO 

[03:15:34]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vocês verão coisas que nunca ninguém viu 
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[03:15:42]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Nos fortalece 

[03:15:42]Valery Maurice:amministratore 
NAO NWGARAM A SUA FE 

[03:15:49]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estou convosco por onde for 

[03:15:53]Silvia: 
Seja feita a TUA vontade 

[03:15:54]Valery Maurice:amministratore 
NAO NEGARAM O NOME DO MWU FILHO 

[03:15:57]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Oh Glória 

[03:15:58]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Glória Glória 

[03:16:04]Marines Braun: 
Libera TUAS UNCOES VISÃO ENTENDIMENTO 

[ 
[03:16:07]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Glória Glória 

[03:16:10]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Tú és o único 

[03:16:12]Valery Maurice:amministratore 
AUQWLE QUE.NEGA TERA PWRDICAO WTERNA 

[03:16:12]Marines Braun: 
Ouvir 

[03:16:14]Fabiola Filha do todo PODEROSO: 
O fogo desce 

[03:16:21]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Tú és soberano 

[03:16:24]Valery Maurice:amministratore 
ANUNCIEM A SALVACAO 

[03:16:26]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
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Se passares pelo fogo nao vai te queimar, se passares pelas águas não vai 
afogar 

[03:16:34]Valery Maurice:amministratore 
ANUNCIEM O PERDAO 

[03:16:36]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eu te levanto pela mão direita 

[03:16:38]Marines Braun: 
SOBERANO DEUS 

[03:16:42]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Atalaias 

[03:16:43]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
E digo fica de Pé 

[03:16:43]Valery Maurice:amministratore 
TODOS SAO FILHOS 

[03  
[03:16:49]Silvia: 
Misericórdia oh Pai 

[03:16:52]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Fica de Pé 

[03:16:55]Marines Braun: 
Oh GLORIAS 

[03:16:57]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Como uma Rocha 

[03:16:58]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Levanta a cabeça 
Tu que choras 

[03:17:09]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Santos de ISRAEL 

[03:17:09]Marines Braun: 
Eis de pé estamos 
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[03:17:11]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Oh Glória 

[03:17:11]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Tu que gritas 

[03:17:12]Silvia: 
Tem misericórdia 

[03:17:21]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Tu que gemes 

[03:17:23]Silvia: 
Misericórdia 

[03:17:27]Valery Maurice:amministratore 
OSVQUE RECWBEMM E OS QUE.NAO RECEBEMM 

[03:17:33]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Tu que diz Senhor não aguento mais 

[03:17:34]Cristina: 
Socorre Deus 

[03:17:35]Marines Braun: 
AMADO PERFOA NOSSAS FRAQUEZAS 

[03:17:37]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Recebemos 

[03:17:43]Marines Braun: 
Socorre nos 

[03:17:43]Valery Maurice:amministratore 
O.SANGUE DE JESUSVCRISTO TWM PODER

[03:17:52]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
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Tem poder 

[03:17:52]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eu escuto cada oração 

[03:17:55]Valery Maurice:amministratore 
FOI DADO A ELE 
A AUTORIDADE SUPREMA 

[03:18:10]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vejo cada lágrima derramada 

[03:18:12]Marines Braun: 
SIM PODER DE CURA PODER DE UNÇÃO DE PROTEÇÃO 

[03:18:12]Fabiola Filha do todo PODEROSO : 
A tua noiva te aguarda PAI 

[03:18:14]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Sangue precioso 

[03:18:22]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Com muito AMOR 

[03:18:23]Valery Maurice:amministratore 
SOBRE TODO SER VIVENTE DESTA TERRA 

[03:18:23]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vejo todas as necessidades dos meus 

 [03:18:40]Silvia: 
Cumpra a tua vontade oh Pai 

[03:18:41]Marines Braun: 
Obrigada PAI POR OUVIR NISSAS ORAÇÕES TE AMAMOS 

[03:18:41]Cristina: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Vejo todas as necessidades dos meus
Ohh Pai

[03:18:46]Valery Maurice:amministratore 
MEU FILHO AGUARDA A HORA 

[03:18:51]Marines Braun: 
És nossa força 

[03:18:51]Valery Maurice:amministratore 
A HIRA CWRTA 
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[03:18:53]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Filhos e filhas acham que vou abandonar voces 

[03:19:03]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Oh Glória Pai maravilhoso 

[03:19:09]Valery Maurice:amministratore 
EISVQUE ESTOU CONVOSCO 

[03:19:15]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eu estou com cada um 

[03:19:17]Valery Maurice:amministratore 
WSTOU COM TODOS 

 [03:19:21]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eu os amo 

[03:19:23]Marines Braun: 
NÃO PAI SABEMIS QUE MESMO NAS LUTAS NOS AUXILIA 

[03:19:24]Valery Maurice:amministratore 
TODOS 
VOS AMO 

 [03:19:31]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Silvia filha não chores 

[03:19:34]Cristina: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Eu os amo
Eu também te amo

[03:19:35]Marines Braun: 
Estás a frente 

[03:19:37]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Louva filha 

[03:19:39]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Amo TE 

[03:19:40]Valery Maurice:amministratore 
VOS AMO 
PARDAL 

[03:19:43]Silvia: 
Te amo Pai! Te amo Jesus:sob: 

[03:19:43]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
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Amo te 

[03:19:51]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Eu Te Amo 

[03:19:55]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Louva no meio as dores 

[03:20:01]Valery Maurice:amministratore 
DEITE UM IRMAO BPARL 
LOUVO 

[03:20:09]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Oh Glória 

[03:20:09]Silvia: 
Eis me aqui Senhor 

[03:20:12]Marines Braun: 
[Messaggio vocale ]  
316 KB 

[03:20:19]Valery Maurice:amministratore 
O LOUVOR AUMENTOU 

[03:20:25]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Louva no meio as lágrimas 
Filha silvia 

[03:20:33]Marines Braun: 
Para ti o SENHOR 

[03:20:33]Valery Maurice:amministratore 
QUE MARAVILHA AOA MEUS OUVIDOS 

[03:20:34]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eu te amo 
Eu te amo 

[03:20:41]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Pai amoroso 
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[03:20:45]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estou vendo a tua lutq 

[03:20:46]Marines Braun: 
Estar contigo 

[03:20:46]Silvia: 
Te amo 

[03:20:51]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estou contigo 

[03:20:52]Cristina: 
Amado Deus 

[03:20:54]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Filha 

[03:20:56]Valery Maurice:amministratore 
AMO VOCES TAMBEM 

[03:20:59]Silvia: 
Seja feita a tua vontade 

[03:21:01]Marines Braun: 
TE AMO  
[03:21:05]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eu estou convosco 

[03:21:07]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Obrigada Pai 

[03:21:11]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Hoje e sempre 

[03:21:13]Valery Maurice:amministratore 
VOCES SAO IRMAS 

[03:21:13]Silvia: 
Me ensina e me conduza 

[03:21:19]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vejo suas dores 

[03:21:21]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Maravilhosa e tua graça PAI OBRIGADA 

[03:21:21]Cristina: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Hoje e sempre
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Obrigada 

[03:21:25]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vejo tudo 

[03:21:26]Silvia: 
Quero te abedecer 
Obedecer 

[03:21:31]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE SINTO TUDO 

[03:21:31]Marines Braun: 
ALELUIAS TE AMAMOS PAI 

[03:21:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sei tudo 

[03:21:43]Valery Maurice:amministratore 
FIKHASV 
FILHAS 
VOSSO PAI 

[03:21:52]Marines Braun: 
Amamos aos irmãos também Pai 

[03:21:56]Valery Maurice:amministratore 
TUDO SABE 

[03:21:57]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Amado de minha alma 
Eis me aqui 

[03:22:06]Valery Maurice:amministratore 
TUDO VE 

[03:22:09]Silvia: 
Te amo paizinho 

[03:22:09]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Segura na minha mão 

[03:22:10]Marines Braun: 
ÉS TUDO PARA NÓS 

[03:22:12]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Amado da minha alma 

[03:22:15]Valery Maurice:amministratore 
TUDO ATENDE 
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MINHAS FIKHAS 

[03:22:25]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor não sou nada sem ti 

[03:22:26]Valery Maurice:amministratore 
MINHAS FILHAS 

[03:22:30]Marines Braun: 
Eis me aqui SENHOR AMADO 

[03:22:31]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Fala Pai 

[03:22:38]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Fala Senhor 

[03:22:38]Silvia: 
Vou pegar carona com minha amada Elisamar... PAPI 

[03:22:40]Fabiola Filha do todo PODEROSO : 
Aqui estou PAI 

[03:22:41]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Papai Abba 

[03:22:44]Cristina: 
Amado Pai 

[03:22:44]Valery Maurice:amministratore 
A LUGARVPARAVTODOS SEM EXCESSAO 

[03:22:46]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Fala conosco 

[03:22:50]Valery Maurice:amministratore 
MENINAS 

[03:22:52]Marines Braun: 
NOS REFINA E TREINAR 

[03:22:59]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Adoramos ouvir a Ti 

[03:23:01]Silvia: 
Sim Aba! 
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[03:23:04]Cristina: 
Fala Pai 
[03:23:07]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eis que faço coisas novas que vocês não vêem 

[03:23:18]Valery Maurice:amministratore 
VOCES VIRAM O QUE EU FALEI COM.MINHA CRIANCA? 

[03:23:24]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Coisas grandes 

[03:23:30]Silvia: 
Sim PAPI 

[03:23:30]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sim Senhor 

[03:23:31]Marines Braun: 
Para SERMOS CAPAZES E MERECEDORAS DA TUA MISERICÓRDIA 

[03:23:32]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Sim meu Pai 

[03:23:32]Valery Maurice:amministratore 
WLW ME VIU 

[03:23:51]Valery Maurice:amministratore 
ATENTEM QUE TESTEMNUHOS VIRAOB 

[03:24:00]Cristina: 
Amém 

[03:24:14]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Testemunho para edificar a fé de todos 

[03:24:16]Marines Braun: 
EU QUERO DAR TESTEMUNHO DA TUA GLÓRIA PAI 

[03:24:18]Silvia: 
Amém! Recebo meu Aba 

[03:24:21]Valery Maurice:amministratore 
PARA INCREDUBILIDADE DE UNS 
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[03:24:26]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Glória Glória Glória 

[03:24:27]Marines Braun: 
RECEBO PAI 

[03:24:28]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Estamos atentos 

[03:24:35]Valery Maurice:amministratore 
PARA AUMENTAR A FE DE OUTROS 

[03:24:36]Silvia: 
ALELUIA 

[03:24:43]Cristina: 
Glória 

[03:24:48]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS ESCOKHEM MAL 

[03:24:51]Silvia: 
Seja feita tua vontade 

[03:24:55]Marines Braun: 
oh GLORIAS ALMAS SERÃO SALVAS PAI 

[03:25:01]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vou passar no meio de vós hoje , amanhã e todos os dias que eu for convidado 

 [03:25:01]Valery Maurice:amministratore 
MAIS EIS QUE ESTOU COM TODOS 

[03:25:07]Silvia: 
Verdade:cry: 

[03:25:10]Marines Braun: 
Rasga o véu dos olhos 

[03:25:10]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Glória a Ti meu Pai 

[03:25:21]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE FALO 

[03:25:21]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Sim PAI QUEREMOS SER OBEDIENTES 

[03:25:22]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Espírito Santo quer fazer amigos e amigas 
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[03:25:29]Marines Braun: 
SABEMOS QUE ESTAS A FRENTE SEMPRE 

[03:25:29]Valery Maurice:amministratore 
EU WNTRO NA PIRTA ABERTA 

[03:25:37]Cristina: 
Vem Espírito Santo 

[03:25:37]Silvia: 
A casa é sua Pai! Pode entrar 

[03:25:44]Valery Maurice:amministratore 
WNTRO ONDE SOU CONVIDADO 

[03:25:57]Marines Braun: 
Entra PAI AMADO A PIRTA ESTA ABERTA SEMPRE 

[03:25:57]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quer ouvir seus pedidos pois intercede por nós todo tempo 

[03:26:02]Cristina: 
As portas estão abertas 

[03:26:03]Silvia: 
Essa casa é sua casa e eu deixo ela pra ti oh Pai 🥰 

[03:26:12]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Entra PAI MUDA TUDO DE LUGAR 

[03:26:12]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Tú és a nossa Rocha l 

[03:26:17]Marines Braun: 
A casa é sua pode entrar 

[03:26:25]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Pai a cada é tua 

[03:26:28]Valery Maurice:amministratore 
NAO INVADO NAO QUWRV 

[03:26:28]Cristina: 
Muda - me 

[03:26:29]Silvia: 
Pode entrar Aba 

[03:26:29]Marines Braun: 
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O coração rendido 

[03:26:30]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vou mudar filha se permitir 

[03:26:30]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Casa 

[03:26:37]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Esvazie para que tu apenas faça morada 

[03:26:37]Silvia: 
Entra Jesus 

[03:26:53]Valery Maurice:amministratore 
NAO.ENTRO ONDE NAO SOU BENVINDO 

[03:26:55]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quem permitir tiro tudo de lugar 

[03:27:03]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Esvazia-me e mais de Ti 

[03:27:07]Silvia: 
Tu és bem vindo aqui 

[03:27:11]Cristina: 
Ohhh vem meu Senhor 

[03:27:12]Silvia: 
Te amo 

[03:27:14]Marines Braun: 
Sim senhor MUDA O QUE FOR PRESCISO ABRO MÃO DE MIM DE TUDO POR TI 
O MEU REI 

[03:27:19]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou cavalheiro 

[03:27:21]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
A Casa é Sua 

[03:27:22]Silvia: 
Eu quero estar contigo 
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[03:27:25]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou educado 
 
[03:27:27]Fabiola Filha do todo PODEROSO  
Habite em mim PAI 
 
[03:27:35]Silvia: 
Quero seu colo pai 
 
[03:27:35]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Preciso de permissão 
 
[03:27:41]Cristina: 
És lindo !!! 
 
[03:27:44]Valery Maurice:amministratore 
Que TIVER SWDE WU DOU DE BWBER 
 
[03:27:49]Marines Braun: 
Faz morada em nós PAI 
 
[03:27:54]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Permito,permito,permito 
 
[03:27:54]Valery Maurice:amministratore 
A AGUA DA MINHA FONTE 
 
[03:27:55]Silvia: 
Estou carente de afeto de Pai 
 
[03:27:59]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Pai me chama 
 
[03:27:59]Cristina: 
Da água da vida 
 
[03:28:02]Valery Maurice:amministratore 
AGUA DE VIDA 
 
[03:28:03]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Samaritana 
 
[03:28:03]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Faça moradaa em.mim 
 
[03:28:05]Silvia: 
Me carrega no colo 
 
[03:28:11]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Samaritana 
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[03:28:12]Marines Braun: 
Eu Tenho Sede e fome de Ti o Pai 

[03:28:13]Valery Maurice:amministratore 
E JAMAIS TERIES SWDE 

[03:28:18]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Venham ao poço 

[03:28:19]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Tú és a fonte de água viva 

[03:28:20]Silvia: 
Me envolve em teus braços 

[03:28:24]Cristina: 
Sim Pai 

 [03:28:29]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Venham ao poço 

[03:28:32]Cristina: 
Eis meu vaso 

[03:28:37]Silvia: 
Me gira no ar como uma menina 

[03:28:46]Valery Maurice:amministratore 
Minha fikha ficou com swde 

[03:28:49]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Sinto sede 
Sinto sede 

[03:28:57]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
> Silvia
> Me gira no ar como uma menina
Você é minha menina

[03:29:01]Valery Maurice:amministratore 
PECAM AGUA 

[03:29:04]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Quero água tenho sede de Ti 

[03:29:07]Marines Braun: 
PRESCISO do teu colo oh PAIZINHO 

 [03:29:14]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
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Tenho sede de ti 

[03:29:17]Valery Maurice:amministratore 
Pecam 

[03:29:19]Silvia: 
Pai 

[03:29:19]Valery Maurice:amministratore 
PECAM 

[03:29:28]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Quero água 

[03:29:31]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eu sou colo todas as noites em suas camas 

[03:29:33]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS NAO RECEBEM PORQUE PEDEM MAL 

[03:29:34]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
De me 

[03:29:35]Marines Braun: 
Quero água PAI tenho sede 

[03:29:37]Cristina: 
Transborda senhor 

[03:29:39]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
 De ME 

[03:29:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vejo seu sono 

[03:29:41]Valery Maurice:amministratore 
PEDEM SWM DIRRECACAO 

[03:29:41]Silvia: 
Tu és meu paizinho lindo:sob: 

[03:29:46]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Água da Tua fonte 

[03:29:51]Marines Braun: 
ENCHE TEUS VASOS PAI 

[03:29:57]Valery Maurice:amministratore 
OS MEUS ANJOS ATENDEM A PWDIDOS ESPECIFUCOS 
O DRT 

243



[03:30:04]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Quero bebe da tua fonte 

[03:30:04]Marines Braun: 
Água DA TIA FONTE VICA 

[03:30:07]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou o vaso tu és o oleiro 

[03:30:13]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Drt 

[03:30:13]Valery Maurice:amministratore 
NAO A TEMPO A PWRDER 

[03:30:17]Silvia: 
Obrigada Pai 

[03:30:20]Valery Maurice:amministratore 
ABASTECAM SE 
AGORA 

[03:30:26]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Quero 

[03:30:27]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Direcionamento 
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[03:30:28]Silvia: 
Enche me 

[03:30:29]Cristina: 
Enche meu vaso Pai 

[03:30:31]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Onde estão todos os meus filhos? Não são 51 

[03:30:36]Marines Braun: 
SIM PAI MUITA SEDE 

[03:30:37]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Onde estão 

[03:30:42]Valery Maurice:amministratore 
PORQUEV MUITI EM BREVE O ENGANO CHEGA 

[03:30:43]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Me encher até transbordar 

[03:30:44]Silvia: 
Enche teu vaso 

[03:30:44]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Enche meu vaso 
Sela 

[03:30:55]Valery Maurice:amministratore 
ABASTECAMVSE 

[03:30:56]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Engano, engano 

[03:30:58]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Coloca meu nome 

[03:31:05]Cristina: 
Misericórdia 
 [03:31:06]Valery Maurice:amministratore 
ENGANO A CAMINHOB 

[03:31:08]Marines Braun: 
SELA PAI TEU VASOS UNJE NOS 

[03:31:12]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Não quero se enganado PAI 

[03:31:15]Valery Maurice:amministratore 
FALTA POUCOVTEMPI 
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[03:31:23]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Abram seus olhos e ouvidos espirituais 

[03:31:26]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Quero estar em.ligação CONTIGO 

[03:31:27]Marines Braun: 
Coloca nosso nome no livro da VIDA 

[03:31:28]Silvia: 
Nos dê discernimento e ousadia pra denunciar o engano 

[03:31:40]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Abre Pai tira escamss 

[03:31:46]Cristina: 
Sim amado abre nossos olhos 

[03:31:48]Valery Maurice:amministratore 
O.MAIS INPORTANTE E CONHECER A MINHA Voz

[03:31:59]Silvia: 
O Senhor viu ontem como a igreja estava doeu meu coração 

[03:32:01]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Teste minha voz 

[03:32:02]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Nos dê discernimento 

[03:32:03]Marines Braun: 
Não quero nada em minha vida que não venha de Ti o Pai 

[03:32:03]Valery Maurice:amministratore 
O MEU EXPIRITO VOS GUIARA NO DESERTO 

[03:32:05]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Teste minha voz 

[03:32:09]Fabiola Filha do todo PODEROSO  
Abra nossos ouvidos para reconhecer sua voz 

[03:32:25]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Glória a Deus 

[03:32:25]Valery Maurice:amministratore 
NOS GUOARA NO ESCURO 

[03:32:33]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
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 Aleluia 

[03:32:38]Cristina: 
Tu nossa luz 

[03:32:38]Valery Maurice:amministratore 
NAO FALO NOS 3 DIAS 

[03:32:38]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Glória 

[03:32:39]Marines Braun: 
CHA MA NOS SENHOR 

[03:32:41]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Preciso do Teu espírito para me ajudar 

[03:32:50]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor seja nosso baluarte 

[03:32:51]Silvia: 
A Pai... como eu queria que eles saíssem do engano 

[03:32:55]Valery Maurice:amministratore 
FALO DIAS DE FALTA DE LUZ 
AGUA 
COMIDA 

[03:33:09]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Senhor seja a minha salvação 

[03:33:16]Silvia: 
Pai! Nos ajude a nos preparar 

03:33:18]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Meu Deus está muito perto PAI? 

[03:33:20]Marines Braun: 
Oh. Pai GUARDA NIS NESSES DIAS 

[03:33:23]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vou prover para os que não tem 

[03:33:25]Gilmara Brito: 
Tu es soberano 
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[03:33:29]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Oh sim Pai entendi 

[03:33:30]Marines Braun: 
Pela tua misericórdia 

[03:33:31]Silvia: 
Mande ajuda pra quem precisa 

[03:33:32]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vou prover para os meus 
Sei quem pode e quem não pode 

[03:33:43]Valery Maurice:amministratore 
AS TORNEIRAS DO.MEU.REINO ESTAO PRONTAS PARA ATENDERVOS MEUS 
FILHOS 

[03:33:46]Silvia: 
Amém pai 

[03:33:49]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vou prover 

[03:33:49]Marines Braun: 
Eu CREIO 

[03:33:57]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Recebo 

[03:33:58]Valery Maurice:amministratore 
VOU SUTENTAR OS.MEUS 

[03:33:59]Silvia: 
Glórias a Deus :raised_hands::sob::sob: 

[03:34:00]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Recebo 
Recebo 
[03:34:06]Marines Braun: 
Pai ES PODEROSO E AMA NOS 

[03:34:06]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Nos prepara 

[03:34:08]Valery Maurice:amministratore 
NAO.PROMETI EU? 

[03:34:09]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou Deus de providencia 
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[03:34:16]Silvia: 
Recebo 

[03:34:23]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Dá provisão 

[03:34:28]Valery Maurice:amministratore 
A MINHA PALAVRA NAO VOKTA VAZIA 

[03:34:31]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Sim 

[03:34:32]Marines Braun: 
Nos avisa Pai PARA AJUNTAR OS NOSSOS 

[03:34:34]Cristina: 
Sim 

[03:34:35]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não sou homem que é mentiroso 

[03:34:37]Silvia: 
O Senhor tem cumprido dua promessa Pai 

[03:34:40]Marines Braun: 
Em nossas tendas 

[03:34:42]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou Deus 

[03:34:43]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
> Valery Maurice
> A MINHA PALAVRA NAO VOKTA VAZIA
Oh Glória

[03:34:49]Cristina: 
Aleluia 
 [03:34:50]Marines Braun: 
Para o avivamento 

[03:34:54]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
E cumpro minhas palavras 
Minhas promessas 

[03:35:03]Silvia: 
Eu creio 

[03:35:12]Cristina: 
Eu creio 
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[03:35:19]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE FALO NO DIA DE HOJE SABADO 
MINHAS PROMESSAS ESTAO DE PE 

[03:35:26]Cristina: 
Tenho vivido suas promessas 

[03:35:28]Valery Maurice:amministratore 
A MINHA PAR 

[03:35:28]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> E cumpro minhas palavras
Sim temos promessas

[03:35:28]Silvia: 
Amém 

[03:35:29]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Coisas horríveis e terríveis estão por vir 

[03:35:29]Marines Braun: 
EU CREIO LOUVADO SEJA TEU SANTO NOME 

[03:35:40]Valery Maurice:amministratore 
PAZ 

[03:35:43]Silvia: 
Eu sei SENHOR 
E já sinto dor:sob: 

[03:35:56]Valery Maurice:amministratore 
VOU DOU 

[03:35:58]Marines Braun: 
Ma S SABEMIS QUE ESTARA A NOS GUARDAR 
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[03:35:58]Silvia: 
Dói 
Meu coração dói 

[03:36:14]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
Sim Como dói 

[03:36:26]Marines Braun: 
DOI MUITO COMO DÓI 

[03:36:27]Silvia: 
Eu sinto ad coisas terríveis chegando 

[03:36:46]Cristina: 
Eu também sinto 

[03:36:46]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem para que muitos não percam a vida com o ciclone que vem por ai 
Peçam 

[03:36:59]Silvia: 
Sim Senhor 

[03:37:00]Valery Maurice:amministratore 
NAOTEMAS 

[03:37:06]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem eu escuto 

[03:37:12]Valery Maurice:amministratore 
ORem 

[03:37:15]Cristina: 
Guarda nos Pai 

[03:37:18]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
MEU DEUS 

[03:37:27]Valery Maurice:amministratore 
Swja AUDAZ 

[03:37:27]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não vou parar os juízos. 

[03:37:28]Silvia: 
Sei que estamos debaixo do teu esconderijo oh altíssimo 
 [03:37:30]Valery Maurice:amministratore 
NAO TEMAS 
OREM 
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[03:37:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Mais peçam por vidas 

[03:37:42]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Santo Santo Santo 

[03:37:49]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Peçam pelas vidas 

[03:37:53]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS TERAO LIVRAMEBTOS 

[03:37:54]Marines Braun: 
Oh PAI tenha misericórdia do teu Povo 

[03:38:00]Valery Maurice:amministratore 
PELO CLAMOR DA.NOIVA 

[03:38:01]Cristina: 
Cuida Pai de todos BN 

[03:38:05]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Peçam pelas almas perdidas 

[03:38:11]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Obrigada PAI por ouvir sempre nossas orações 

[03:38:20]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Fikhs9 
Filhas 

[03:38:24]Marines Braun: 
RECEBEMOS SABEMOS QUE É FIEL PAI EM SUAS PROMESSAS 

[03:38:27]Silvia: 
Sei que todos quanto clamarmos p SENHOR também os escondera 

[03:38:28]Valery Maurice:amministratore 
.....FILHASV 
FILHAS 

[03:38:35]Cristina: 
Socorre os aflitos vc Abba 
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[03:38:36]Valery Maurice:amministratore 
VOS AMO 

[03:38:39]Marines Braun: 
Te amamos muito 

[03:38:40]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Oi Pai 

[03:38:45]Valery Maurice:amministratore 
COM.AMOR DEVPAI 

[03:38:48]Silvia: 
Eu também Pai 

[03:38:53]Valery Maurice:amministratore 
A MINHA PAZ 

 [03:38:55]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Muito em breve vou sacudir a nacao brasileira 

[03:38:57]Valery Maurice:amministratore 
DOU 

[03:38:58]Marines Braun: 
SALVA ABBA AS VIDAS 

[03:39:00]Valery Maurice:amministratore 
HOJE 

[03:39:05]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Te amo Meu Pai 

[03:39:11]Valery Maurice:amministratore 
AMANHA E PARA TODO 

[03:39:15]Marines Braun: 
Amém  

[03:39:17]Valery Maurice:amministratore 
SWMPRE 
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 [03:39:30]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não suporto o fedor do pecado deste país em minhas narinas 

[03:39:31]Silvia: 
Eternamente 

 [03:39:44]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem pela sua nação 

[03:39:52]Silvia: 
Sim Pai 

[03:39:52]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem pelo Brasil 

[03:39:55]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Sim 

[03:39:58]Marines Braun: 
Sim ABBA 

[03:40:02]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem pelo presidente 

[03:40:03]Silvia: 
Está terrível as trevas aqui 

[03:40:11]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Sim 

[03:40:14]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Querem mata-lo 

[03:40:15]Marines Braun: 
SABEMOS QUE O AMOR SE ESFRIOU 

[03:40:16]Valery Maurice:amministratore 
OREM 
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[03:40:18]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Seje com nossa nação PAI TEM MISERICÓRDIA 
 
[03:40:19]Valery Maurice:amministratore 
OREM 
OREM 
 
[03:40:28]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Misericordia 
 
[03:40:33]Valery Maurice:amministratore 
OREM PELAS ALMAS PERDIDAS 
 
[03:40:36]Silvia: 
Faremos tua vontade pai 
 
[03:40:40]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem pelos seus estados 
 
[03:40:41]Valery Maurice:amministratore 
FIKHAS 
 
[03:40:51]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem por seus parentes 
 
[03:40:53]Marines Braun: 
Sim SEMPRE mas NIS ENSINA A ORAR COM MAIS TEMOR PAI 
 
[03:40:56]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Aqui PAI 
Fala 
 
[03:41:08]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Muitas vidas podem ser salvas 
 
[03:41:10]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Seja feita a Vossa vontade 
 
[03:41:12]Valery Maurice:amministratore 
OREM com Fervor 
 
[03:41:18]Silvia: 
Amém pai 
 
[03:41:19]Valery Maurice:amministratore 
Jejuem 
 
[03:41:20]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Nação brasileira 
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[03:41:20]Marines Braun: 
Com O ESPIRITO EM CHAMAS EM. LINGUAS DOS SANTOS 

[03:41:25]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Com fervor 

[03:41:28]Valery Maurice:amministratore 
jEJUEMN 

[03:41:30]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vai ter conserto 

[03:41:35]Silvia: 
Já dói minha alma por eles:sob: 

[03:41:37]Marines Braun: 
Com Fervor TEMOR 

[03:41:39]Valery Maurice:amministratore 
JEJUEMB 

[03:41:42]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Vai ter conserto
Oh Glória

[03:41:43]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vai ter limpeza 

[03:41:44]Silvia: 
Minha alma geme 

[03:41:53]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vai chorar 

[03:41:53]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Vai ter limpeza
Oh Glória

[03:42:09]Marines Braun: 
SIM PAI FAREMOS TUA VONTADE SEMPRE 

[03:42:10]Valery Maurice:amministratore 
EIZV QUE FALO 

[03:42:13]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Sim sabemos que é necessário 
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[03:42:20]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Isso doe mais em MIM do que em vocês filhas 

[03:42:23]Valery Maurice:amministratore 
NO DIA DE HOJE 

[03:42:27]Gilmara Brito: 
tem misericórdia Senhor 

[03:42:38]Silvia: 
Eu sei paizinho :sob::sob: 

[03:42:43]Valery Maurice:amministratore 
QUE DOR 

[03:42:43]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não quero a morte de ninguém. Nem mesmo do ímpio 

[03:42:48]Marines Braun: 
Lutas LUTAS Mas PERSEVERARMOS em ti 

[03:42:53]Valery Maurice:amministratore 
FIKHAS ARFE O PEITO 

[03:42:59]Silvia: 
Só o Senhor conhece os corações :sob: 

[03:43:07]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Sim por que teu amor excede todo entendimento 

[03:43:11]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Mas não suporto mais esse fedor nas minhas narinas 

 [03:43:12]Valery Maurice:amministratore 
OFERWM PELO VOSSO INIMIGO 

[03 
[03:43:20]Marines Braun: 
IMAGINO SENHOR A DOR QUE DENTES 

 [03:43:25]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
O pecado fede 

[03:43:28]Marines Braun: 
Sentes 
POR NÓS 

[03:43:38]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
O pecado fede 
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[03:43:40]Marines Braun: 
FILHOS 

 [03:43:55]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sou Santo 

[03:43:59]Silvia: 
Se nós não aguentamos paizinho imagine o Senhor :sob: 

[03:44:04]Gilmara Brito: 
nos purifica o Senhor 

[03:44:06]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Não suporto o pecado 

[03:44:13]Silvia: 
Fede mesmo 

[03:44:19]Marines Braun: 
Perdoa Pai MUITOS IRAM CER QUEM ÉS O SENHOR 

[03:44:21]Silvia: 
Está terrível 

[03:44:21]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Tenho amor pelo pecador 

[03:44:26]Valery Maurice:amministratore 
SANTIFICACAO 

 [03:44:30]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Mais odeio o pecado 

[03:44:47]Gilmara Brito: 
perdoa Senhor 

[03:44:49]Silvia: 
Amam esse mundo 

[03:44:52]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
O refinanciamento é necessário 
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[03:44:54]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
 Glória sobe e desce 

[03:45:00]Silvia: 
Não querem o céu 
Não querem o lindo céu 

[03:45:12]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Triste realidade 

[03:45:13]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Então te prepara filhas e filhos 

[03:45:16]Marines Braun: 
Sim Pai CICA EM NOSSO ESPIRITO TUDO QUE DEVE SER RESTAURADO LIMPO 
SE OUVER NOS MOSTRA 

[03:45:18]Silvia: 
Eu quero o Senhor 

 [03:45:19]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Escutem 
Vai doer 

 [03:45:30]Silvia: 
Eu quero o céu 

 [03:45:38]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
E os que ainda dormem vou acordar 

[03:45:39]Gilmara Brito: 
ja doi 

[03:45:45]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vou acordar 

[03:45:49]Gilmara Brito: 
muitos ataques 

[03:45:56]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Vai doe mais filha 

[03:46:06]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Desperta 

[03:46:08]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Então pede minha ajuda 

[03:46:12]Silvia: 
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Sim pai 
Desperta os que dormem 

[03:46:22]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Pede minha ajuda 

[03:46:22]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Sim Pai 

[03:46:23]Gilmara Brito: 
socirro pai 

[03:46:25]Marines Braun: 
EU NÃO QUERO FICAR POR COISAS PEQUENAS PAI 

[03:46:31]Valery Maurice:amministratore 
....FALA SENHOR..... 

[03:46:31]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Estou aqui 

 [03:46:45]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quero adoradores 

[03:46:48]Gilmara Brito: 
mim ajuda a suporta 
 [03:46:49]Marines Braun: 
Quero restaurar meu altar contigo estar Santa LIMPA 

[03:46:53]Silvia: 
Tem misericórdia de nós! Nis ajude Pai 

[03:46:53]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Fala meu Pai 

[03:46:55]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Me rendo aos teus pés 

 [03:47:04]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Porque todos não me buscam? 

[03:47:14]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Triste isso Senhor 

[03:47:15]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Porque tenho que chorar? 

[03:47:15]Gilmara Brito: 
Santo de Israel 

260



[03:47:19]Marines Braun: 
ESTÃO DORMINDO 
CEGOS 

[03:47:23]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Perdão 

[03:47:30]Valery Maurice:amministratore 
Ei s nos aqui PAI 

[03:47:31]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Porque tenho que pedir? 

[03:47:35]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
:sob::sob::sob: 

[03:47:40]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Ah PAIZINHO 

[03:47:41]Marines Braun: 
Perdoa Pai 

[03:47:44]Gilmara Brito: 
SANTO SANTO SANTO E O SENHOR DOS EXÉRCITOS 

[03:47:49]Fabiola Filha do todo PODEROSO 
 Meu coração chora assim 

[03:47:51]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Só me procuram para pedir? 

[03:47:55]Silvia: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Porque tenho que pedir?
Vi isso ontem

[03:47:57]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Jesus chora 

 [03:48:02]Silvia: 
Doeu 

 [03:48:10]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Meu Deussss 

[03:48:12]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Jesus chora 

 [03:48:15]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Desculpa 
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[03:48:17]Marines Braun: 
Verdade Pai perdoa os que não compreendem teu amor 

[03:48:20]Silvia: 
Dormindo 

[03:48:20]Gilmara Brito: 
EIS MUI LINDO SENHOR JESUS 

[03:48:23]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Perdão 
Perdão 

[03:48:26]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sangue derramei por voces 

[03:48:30]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Simmm 

[03:48:33]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Perdão pelas falhas 

[03:48:34]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
E faria tudo de novo 

[03:48:35]Silvia: 
Não rasgam os corações 
Não se arrependem 

 [03:48:53]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Porque filhos e filhas 

[03:48:54]Marines Braun: 
Perdoa as falhas o egoísmo a falta de amor de muitos Pai 

[03:48:55]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Sabemos seu amor e imerecido 

[03:49:03]Silvia: 
Não mudam seus maus caminhos 

[03:49:05]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Nos ama mesmo sem merecer 

[03:49:08]Silvia: 
Doeu Pai 

[03:49:09]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Se vocês soubessem como tudo ficará um caos 
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 [03:49:18]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Trevas , trevas 
Isso doe 

[03:49:24]Silvia: 
Tento alertar 

[03:49:36]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Doe 

 [03:49:43]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quantos vam perder a salvação e vam para o inferno 

[03:49:52]Marines Braun: 
Lava nos nos PAI 

[03:49:55]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Até os que dizem que o conhece nao quer ouvir 

[03:50:05]Silvia: 
O Senhor tem me dado palavra pra anunciar a tua volta:sob::sob::sob::sob: 

[03:50:16]Gilmara Brito: 
Dou a te toda a honra dou a te todo louvor 

[03:50:19]Silvia: 
2 se despertaram 

[03:50:21]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Esse lugar é para satanás e seus demônios 

[03:50:26]Silvia: 
Tem mais Senhor 
Mais estão despertando? 

[03:50:54]Consul: 
Eis me aqui Senhor 

[03:50:54]Marines Braun: 
que lugar PAI VAI NIS COLOCAR 

[03:51:02]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Sim filha 

[03:51:07]Consul: 
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Me use segundo a Tua vontade 

[03:51:12]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Meu povo dorme 

[03:51:17]Gilmara Brito: 
eis mi aqui 

[03:51:19]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Orem pelos seus 

[03:51:24]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
PAI quero estar desperta 

[03:51:26]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Que eu cuido de vós 

[03:51:30]Silvia: 
São taos poucos e vista da multidão que cai no abismo:sob: 

[03:51:34]Marines Braun: 
Se estamos em obediência TU NOS CHAMASTE LARGAMOS TUDO POR TI 

[03:51:43]Silvia: 
Vou continuar proclamando 

[03:51:48]Gilmara Brito: 
salvacao meu marido abra os olhos 

[03:52:12]Marines Braun: 
Eu CREIO ABBA 

[03:52:27]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Sim PAI Mostre que tu és Deus que criou o céu e terra e tudo que nela há 

[03:52:34]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Filha o inferno cada dia que passa só aumenta o número de almas 

[03:52:41]Consul: 
Me ensine ouvir tua voz, teus comandos Senhor 

[03:52:41]Silvia: 
Pai vamos continuar pondo em depósitos as orações pelos nossos 

[03:52:43]Marines Braun: 
ALELUIAS GLÓRIAS SOMENTE A TI MEU AMADO PAI OBRIGADO POR TER ME 
amado 

[03:52:45]Gilmara Brito: 
CORDEIRO SANTO 
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[03:52:48]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Muitos que eram meus servos estão lá 

[03:52:59]Silvia: 
Creio que o Senhor fará a obra:raised_hands: 

[03:53:01]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Meu Senhor 

[03:53:05]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Que pregavam a minha palavra estão no inferno 

[03:53:15]Silvia: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Que pregavam a minha palavra estão no inferno
É triste

[03:53:27]Gilmara Brito: 
tem misericórdia de nos Senhor 

[03:53:36]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Filhas, Filhas minhas 

[03:53:40]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Desperta oh Pai os q dormem 

[03:53:46]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Abram os corações 

[03:53:49]Silvia: 
Desde quevo Senhor mostrou pra Nina alguns da minha família 

[03:53:50]Marines Braun: 
PAI LOUVADO SEJA TEU SANTO NOME SEJA FEITA A TUA VONTADE AQUI NA 
TERRA E NIS CÉUS TENHA MISERICÓRDIA PAI TE PEÇO SENHOR 

[03:53:53]Gilmara Brito: 
nos ajuda a sempre se humilhar 

[03:54:01]Silvia: 
Meu coração chora 

[03:54:07]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Peçam perdão por seus pecados 

[03:54:14]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Perdão 
Perdão 
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[03:54:16]Silvia: 
Acorda os outros Pai 

[03:54:28]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Se esqueceram, peçam que eu farei lembrar 

[03:54:30]Gilmara Brito: 
perdoa nos SENHOR JESUS 

[03:54:35]Consul: 
Nos mostra pecados que nao lembramos mais Senhor 

[03:54:36]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Nao quero ser mais eu mesma 

[03:54:38]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Limpem suas vidas 

[03:54:41]Silvia: 
Não deixem perecer no fogo do inferno 

[03:54:45]Marines Braun: 
Oh MEU ESTÁ ABERTO A CASA É SUA PODE ENTRAR ME ESVAZIO DE MIM 
TOTALMENTE FAZ MORADA EM MIM ABBA 

[03:54:47]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Sim PAI me limpe 

[03:54:50]Consul: 
Perdao Senhor 

[03:54:52]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Desperta os justos 

[03:54:59]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
No meu Reino não entra quem não se santificar 

[03:55:03]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Traga a memória o que oewcisoa para santificação 

[03:55:07]Silvia: 
Quebranta os corações de pedra 

[03:55:21]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Mostra me 
Mostra me 

[03:55:25]Silvia: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
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> No meu Reino não entra quem não se santificar
Eu sei paizinho🥰

[03:55:28]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Mostra me 

[03:55:32]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Por último minhas filhas ouçam 

[03:55:49]Silvia: 
Nos ajude cada vez mais a nos santificar 

[03:55:50]Marines Braun: 
Nos mostra ABBA se existe algo que ficou sem pedir te perdão lá traz que não 
lembramos mostra nos 

[03:55:53]Silvia: 
Nos mostra 

[03:55:54]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Fala ABBA 

[03:56:17]Consul: 
Nos mostra Senhor 

[03:56:18]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Os ouvidosa estão atentos 

[03:56:18]Marines Braun: 
Ajuda PAI A NOS LIMPAR PURIFICAR SANTIFICAR 

 [03:56:32]Consul: 
Nos limpa, 

 [03:57:53]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Quero arrependimento, quero a verdade, não existe talvez. É sim ou não. 
Quero a verdade sempre. Orem uns pelos outros. Não quero julgamento. Não 
quero ofensas. Não quero dedo apontado para o irmão. Não quero fofoca. Não 
quero contenda. Não quero brigas. 

[03:58:25]Marines Braun: 
vou pra sala de oração PAI obrigada te amo , te espero na madrugada como 
sempre se deve lá pra mim por favor ABBA PRESCISO TE OUVIR Amém 
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[03:58:32]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Eu deixo a minha paz . Minhas filhas que amo. 
Minhas rosas perfumadas 

 [03:58:56]Silvia: 
Amém Jesus! 

[03:58:56]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Lindo.lindo lindo és 

[03:58:58]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
Amém 

[03:59:01]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Aroma suave em minhas narinas 

[03:59:07]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Lindo és 

[03:59:09]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Perfume suave 

 [03:59:15]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Minhas Ester 

[03:59:25]Silvia: 
> K. SENHOR MEU ESCUDO
> Minhas rosas perfumadas

 [03:59:45]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Boa noite minhas amadas filhas. Eu as amo muito. Jesus 

[04:00:00]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Obrigada por esse privilégio 

[04:00:02]Sandra- ESCUDO DA FÉ: 
TE AMO AMADO de MINHA ALMA 
[04:00:12]Consul: 
Queremos te servir verdadeiramente 

[04:00:15]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Até aqui o Senhor amado de minha alma falou 

[04:00:23]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Amém 

[04:00:27]K. SENHOR MEU ESCUDO: 
Pai . Obrigada por tudo 
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ONDE ESTÃO MEUS GUERREIROS? 

[14:14:37]Valery Maurice:amministratore 
AONDE ESTAO.MEUS GUERR IROS? 
AoNDR ESTAO ? 
NAO.PIDE PARAR O MEU RELOGIO NAO.PARA 
PORQUE QUE.O VOSSO PARRA 
AINFDA NAO SE ORGANIZAM PORQUE? 
O QUE FALAT ? 
A MINHA MAO VOS SEGURA 
MAS AONDE ESTAO.OS LOUVORES 
FFILHOS A V ORDEM 
HOMENS ACORDEM 
NAO VEJO NEM UM GIDEQIA 
O QUE SE PADDA? 
modificato  

[14:17:52]LUCIMARA@ Aumentai a minha Fé: 
:fallen_leaf::leaves:"Hoje em tua vida":leaves::fallen_leaf: 
Hoje em tua vida você diz tá tudo errado 
E por muitas vezes tu relembras do passado 
Pensando que no mundo você era mais feliz 
Não se engane seja fortes oussa o que Deus te diz 
A semente que eu plantei inimigo não arranca 
Teu coração é meu vou selar a tua alma 
O dom que eu vou te dar o mundo não vai entender  
Vão dizer que tu és louco vão ignorar você  
As coisas que acontece é da minha permissão  
Vou testando a sua fé como fiz com a de Abraão  
Se firma nesta graça tua Vitória vêm aí. 
Nas palavras deste hino o inimigo vais fugir 
Hoje eu digo chega de sofrer e de chorar 
O inimigo te pisava hoje não vai mais pisar 
Estou na sua vida e uma obra vou fazer 
Te falaram que era Morte mas EU DIGO VAI VIVER 
Eu te remi por graça teus pecados perdoei 
O que passa agora é pouco pelo que eu passei 
Se o inimigo te afronta desanima quer parar 
Vai nessa pouca força estou aqui pra te ajudar 
⚔Hoje eu te revisto de armadura lá do Céu
:guardsman:♂Te chamo de soldado luta pelo que é meu
🗡Levanta a tua espada 🛡Teu ESCUDO EU serei
Eu vim pra te exaltar porque EU SOU O REI DOS REIS:crown::crown::crown:
Se lá fora o mundo já te olha diferente
Se te atiram pedras porque hoje tu és crente:bow:♀:bow:♀
Um bem aventurado aquele que sofre por mim
:book: E no livro da vida o teu NOME eu escrevi:memo:
Tu está esperando um milagre acontecer :sparkles::sparkles:
:earth_americas: Por que nesta terra não aguenta mais viver
✝ Tua cruz tá tão pesada tão difícil de levar
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:angel:Hoje Deus manda um anjo e te ajuda carregar 

Não desista nunca seja firme e fiel 
Soldado valoroso vai servindo ao bom Deus 
Por que nesta terra nada pode te parar 
JESUS está contigo e tua prova vai cessar 
Tu verás as bênçãos que Deus vai te conceder 
E do teu passado já não vão querer saber 
Moço Deus te fala hoje é o tempo de sorrir:grin::grin::grin: 
Porque eu te comprei tu és precioso para mim..:gem::gem: 

Te remi por graça teus pecados perdoei  
Oque passa agora é pouco pelo que eu passei  
Se o inimigo te afronta desanima quer parar  
Vai nessa pouca força estou aqui pra te ajudar 
Hoje eu te revisto da armadura lá do Céu  
Te chamo de soldado luta pelo que é meu  
Levanta a tua espada teu escudo eu serei 
Eu vim pra te exaltar  
PORQUE EU SOU O REI DOS REIS  

[14:20:26]Valery Maurice:amministratore 
RSTOU TOCANDO A TROMBETA EM TODAS SALAS ACORDEM 

[14:23:45]Sônia Fernandes: 
Óh, Glória meu Pai. 
Eu recebo!!Paizinho Amado de minha alma.:raised_hands: 

[14:29:41]Claudia Gaspar: 
Eis me aqui Papai :raised_hands: 

[14:30:56]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Eis me aqui PAI 
Santo Santo Santo 
Louvamos o seu nome 

[14:36:21]Luana Claudia: 
Oremos 

[14:36:51]Marines Braun: 
BOM DIA PAPAI DENOVO EI ME AQUI 
GLÓRIAS te Dou 
OBRIGADA POR MAIS UM DIA DE VIDA , O AMANHECER 

[14:38:01]Luana Claudia: 
Senhor meu DEUS e Amadissimo PAI, Glorias te damos e pedimos pelo seu filho YESHUA 
HAMASHIA que nossos pecados sejam perdoados e que o Senhor retire de nosso meio tudo aquilo 
que te desagrada 
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[14:38:18]Marines Braun: 
A SAÚDE , A FAMILIA o PÃO PAI 
OBRIGADA POR DE MADRUGADA ESTAR EM MINHA CASA ME ACORDAR 

[14:38:57]Luana Claudia: 
Nos revista de Sua Armadura espiritual ja que somos incapazes sem Ti, pediamos ainda que abra 
nossos olhos espirituais, retirando toda a cegueira espiritual 
Pai apresento os irmaos deste grupo e entrego nao so eles como seus familiares e amigos nas TUAS 
maos, 

[14:40:07]Marines Braun: 
TE PEÇO REVESTE ME NOVAMENTE COM AS ARMADURAS COMPLETAS UNGE NOS E 
COBRE NOS COM O SANGUE DO CORDEIRO 

[14:40:29]Luana Claudia: 
Senhor te suplicamos que visite as nacoes atingidas pelas catastrofes naturais, que o Senhor seja o 
SOCORRO bem presente na hora da angustia, que venha a este povo o socorro material e espiritual 
Que nos desperte pelas madrugadas para intercedermos pelos proximos. 
entrego os hospitais, asilos, casas de repouso, manicomios, hospicios, clinicas de aborto, pontos de 
prostituicao, bocas de fumos nas SUAS MAOS. 

[14:41:53]Marines Braun: 
Entra com providências nos hospitais. ORFANATOS MORADORES DE RUA AOS 
ABANDONADOS AOS ESQUECIDOS a todos os ÓRGÃOS ÓRFÃOS PAI 

[14:41:59]Luana Claudia: 
Que toda obra do maligno seja afastada das nossas vidas 

[14:42:04]Claudia Gaspar: 
Graças te damos querido Papai 

[14:42:09]Carla Rezende: 
Bom dia amados, bom.dia, papai! Nos perdoa pela ausencia! Desde cedo estou acompanhando as 
orações, mas não me apresentei a ti, me perdoa! Oro junto com minhas irmãs nesta manha, te 
agradecendo pelas suas misericordias deste novo dia, pela rua bondade, pelo teu falar! Obrigada por 
nos chamar! Tu és fiel, mesmo sendo infieis a ti! 

[14:42:21]Claudia Gaspar: 
> Luana Claudia
> entrego os hospitais, asilos, casas de repouso, manicomios, hospicios, clinicas de aborto, pontos
de prostituicao, bocas de fumo
Em concordância com a oração da minha irmã

[14:42:30]Marines Braun: 
Sejais com cada irmão e irmã aqui NAS SALAS DA TUA NOIVA 

[14:42:42]Luana Claudia: 
Pai visite as criancas e jovens em especial, afaste as setas destas vidas, cubra as creches, escolas, 
faculdades, lugares publicos com TEU SANGUE 
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[14:42:54]Claudia Gaspar: 
Com todas as orações feitas aqui pelo grupo Papai, olhai a cada uma 

[14:43:17]Luana Claudia: 
Que nada possa TOCAR estas vidas, pois profetizamos que estes serao os teus futuros evangelistas. 

[14:43:28]Carla Rezende: 
Oramos em um só espirito neste grupo e em concordancia com todas as orações, pois somos a sua 
noiva, nos adornando para ti! 

[14:43:29]Claudia Gaspar: 
Abençoa tuas servas e teus servos 

[14:43:33]Marines Braun: 
Entrego a ti meus filhos e PARENTELA , liberta PAI 

[14:43:51]Luana Claudia: 
SENHOR desmanche toda obra de feiticaria, macumbaria, olho grande, inveja, contenda, 
confusao...jogue tudo por terra 

[14:43:59]Claudia Gaspar: 
Nossas famílias, nossas parentelas, nossos amigos, nossos vizinhos, no trabalho 
Abençoa e cuida de nós Papai querido 

[14:44:17]Marines Braun: 
SEJAIS COM CADA SERVO E SERVA TUA PAI NIS QUATRO CANTOS DA TERRA 

[14:44:28]Claudia Gaspar: 
Afasta as obras malignas ao nosso redor 

[14:44:30]Luana Claudia: 
Visita as tuas servas MARINES, que a libertacao, cura e renovo chegue a sua casa; 

[14:44:39]Marines Braun: 
PROTEGENDO a cada IRMÃO E IRMÃ AQUI REPRESENTADOS PAI 

[14:44:55]Claudia Gaspar: 
Curas os enfermos do alma Papai 
Cura as dores físicas 

[14:45:04]Marines Braun: 
OLHAI PELIS JOVENS E NOSSAS CRIANÇAS 

[14:45:07]Luana Claudia: 
entrego tambem nossa irma NURI, entre com a uncao de cura e afaste todo espirito demonioco de 
depressao de seu lar; 
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[14:45:15]Marines Braun: 
Restaura nos 

[14:45:19]Claudia Gaspar: 
Liberta minha mãe da diabete e pressão alta 

[14:45:41]Marines Braun: 
REVIGORA NISSAS FORCAS ESPIRITUAIS E FISICAS 

[14:45:53]Luana Claudia: 
entrego a irma Claudia Gaspar e peco renovo, forca, resistencia, libertacao, cura, tanto a casa sua 
quanto aos demais familiares 

[14:46:00]Claudia Gaspar: 
Visita os lares e repreende toda ação demoníaca, toda contenda 

[14:46:17]Marines Braun: 
Cura as doenças em NOME DE TEU FILHO AMADO JESUS CRISTO TEU SANGUE TEM 
PODER 

[14:46:23]Claudia Gaspar: 
> Luana Claudia
> entrego a irma Claudia Gaspar e peco renovo, forca, resistencia, libertacao, cura, tanto a casa sua
quanto aos demais familiares
Amém Jesus... Eu recebo :raised_hands:🏽

[14:46:30]Marines Braun: 
Nos dado por ele. 

[14:46:38]Luana Claudia: 
entrego ainda os administradores deste grupo nas tuas maos, em especial te peco uma uncao 
especial de cura nas vidas da irma CLAUDIA e PASTORA NILVA 

[14:46:49]Claudia Gaspar: 
Fortalece-nos Papai 

[14:47:20]Luana Claudia: 
Entrego ainda cada nacao, localidade, representado por nos, que possamos ser seus atalaias nesta 
terra, coloque palavras em nossas bocas e que sejamos fiel as suas diretrizes 
agradecemos pelo pao diario, e tambem pedimos que o SENHOR possa dar deste mana ao demais 
irmaos que ainda nao se despertaram para sua vinda 
PAI, te cuplicamos desperta aqueles que ainda dormem 
desde ja agradecemos em nome do SEU FILHO AMADO JESUS 
AMEM 

[14:49:31]Marines Braun: 
ENTREGO A IRMA KATIA , NURI CLAUDIA , FEITURIA MARIA LÚCIA , iRMA KA , 
SILVIA EM TUAS MAOS PAI. ALEM DE IRMA NILVA TODOS OS OUTROS IRAMAOS E 
IRMÃS QUE SENTEM DORES SENHOR SEJAIS COM ELAS PAI LEVA ALÍVIO 
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SEJAIS COM A IRMÃ LUANA IRMA CLAUDIA GASPAR VALERY , ELIZAMAR 
CONSUELO IRMA CLAUDIA SOUTO TODOS SEM EXCESSÃO PAI HOMEM E 
MULHERES DI TEU EXÉRCITO 

[14:53:42]Luana Claudia: 
AMEM 

[14:54:00]Marines Braun: 
TENHA MISERICÓRDIA O PAI DO NOSSO PAÍS DAS NAÇÕES ESTADOS CIDADES 
MUNICIPIOS ONDE MORAMOS PAI TENHA MISERICORDIA DERRAMA DAS TUAS 
GRAÇAS E MILAGRES E TAMBEM NOS BAIRROS ONDE MORAMOS PAI PERDOA 
NOSSAS FALHAS PEGADOS E TRANSGRESSÕES CONTRA TI MEU AMADO PAI ABBA 
Somos FALHOS E PECADORES MAS SOMOS TEUS SERVOS E TE ADORAMOS TE 
AMAMOS E TE CLAMAMOS TENHA IMISERICORDIA 
OH MEU PAI PERDOA NOSSAS FRAQUEZAS MUITAS VEZES NÃO CONSEGUIMOS TE 
PEDIR POIS TENS TIDO TANTA MISERICORDIA PAI QUE FICAMOS SEM PALAVRAS 
OBRIGADA PAI LOUVADO SEJA TEU SANTO NOME E DO TEU FILHO AMADO JESUS 
CRISTO 
Te peço pelos meus vizinhos. , colegas de trabalho. pelas pessoas que não foram alcançadas pelo 
teu amor 
Perdoa as pessoas que estão cegas no brilho do mundo 
perdoa porque muitas vezes somos falhos 
Te entrego essa oração Pai pedi do pela tua misericórdia e te agradecendo por tudo 
AMÉM Glórias a Ti meu AMADO 
PAI SEJAIS TBEM COM OS HONENS DO GRUPO 
Guia a cada um pelo teu SANTO ESPÍRITO 

Oh GLORIAS ALELUIAS 
DERRRAMA das tuas GRAÇAS e Bênçãos sobre os LARES PAI COM AS ORAÇÕES RECEBA 
NOSSAS VIDAS CORAÇÕES E ALMAS COMO OFERTA PARA TI OH PAI AMADO 
OBRIGADO 
TOMA CONTA DE NOSSAS VIDAS CORACAO ALMAS PECADORAS , ESTEJA sempre a 
nossa FRENTE EM TUDO PAI 
Mente , boca ouvidos nariz sejam usados para ti , nos livra das setas do inimigo 

modificato  
[15:08:31]Valery Maurice:amministratore 

ORGANIZEM VOSSA CASA DE ORACAO 
CASA ORGANIZADA  
RELOGIO NAO  
PARA 

JESUS 

[15:08:44]Marines Braun: 
Tenha. MISERICÓRDIA de MIM PAI PRESCISO DE TI 
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Oh PAI AMADO OBRIGADO POR TER ME VISITADO 
Te LOUVO 

[15:10:43]Valery Maurice:amministratore 
ESTEJAM ATENTOS  
AS VISITACOES 
NOIVA 
ESTEJAM ATENTOS 
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Valery Maurice [07 set 2019 08:13:42] 

 OS PEQUENINOS VÃO SUBIR 

MINHA FILHA EIS QUE  
NO DIA DE HOJE  
ME AGRADOUB 
PASSAR EM TUA CASA 
MINHA AMADA 
MINHA GUERREIRA DE LONGA JORNADA 
TUDO QUE FAZES TEM SIDO VISTO 
FILHA ESTOU AQUI TE CONTEMPLO 
QUE FIKHA FORMOSA 
EU SEI NEM SWMPRE A INTERNET É BOA 
TENHO QUE ATIVAR RAPIDAMENTE AS LINHAS TELEFONICAS DO CEU 
MEUS PEQUENINOS CUIDAS TAO BEM DELES 
ELES SAO.MINHQS CRIANCINHAS 
MINHAS CRIQNCAS BRincam TANTO NO CEU 
CORREM COM OS ANIMAIS 
DANCAM COM AS FLORES 
FILHA MUITOS NAO ESTAO PREPARADOS PARA O RECOLHER DAS MINHAS 
CRIANCAS 
MAS ELAS SUBIRAO COM MEUS MIRIADES DE ANJOS QUE ESTAO 
A POSTOS 
SERAO RESGUARDADAS DE VER E OUVIR O QUE SE PASSARA AQUI 
NAO SE PODE FERIR O INTERIR DELAS COM VISOES DURAS 
SIM EU SEI 
EU POSSO TIRAR TUDO 
MAS ELASVAINDA SAO PURAS 
MUITASVSAO INOCENTES,E MUITOS INOCENTES SEM.NOCAO DA GRAVIDADE A 
SUA VOLTA 
MUITAS ESTAO NA FASE PREADOLESCENTE 
SAO INOCENTES PARA A MALDADE MAIOR DESTE MUNDO 
RECOLHEREI TAMBEM A MUITAS PELO CLAMOR DA.MINHA NOIVA 
POR A ELA OUCO COM AMOR 
EIS QUE OICO O CLAMOR PELOS INOCENTES 
EMBORA EU RECOLHERIA ASSIM.MESMO 
MINHA NOIVA TEM CLAMADO ATE POR AQUELAS CRIANACS CUJOS PAIS AS 
APRESENTARAM A outras coisas..(milha filha ela fica furiosa so pronunciar o nome.. mas 
entendo ) 
apresentadas ao inimigo 
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POIS A MIM ME AGRADOU A OUSADIA DA.MINHA NOIVA 
QUE FAZ COKHEITA EM TODO CAMPO 
EIS QUE VEM AI REFORCO 
MUITOS SE AJUNTARAM A VOS 
MUITOS FISICAMENTW 
MUITOS NO MUNDO ESPIRITUAL PARA GUERREAR 
MINHAS FIKHAS NAO SAQUEIAM. 
COM.O MWU PODER E AUTORIDADE 
ELAS NEUTRALIZAM,TRAVAM PARAM O INIMIGO E TIRAM OS MEUS FILHOS NACAO 
ELEITA DAS MAOS DOS ZOMBADORES,ROUBADORES E SAQUEADORES DE 
ALMAS,FISICAMENTW E ESPIRITUALMWNTE 
FILHA AVISA TUAS IRMAS 
OS PEQUENINOS DA CASA DO MEU PAI 
EIS QUE HOJE  
PASSO PELA TUA CASA 
SHALON 
JESUS 

277



2019.09.07 - SAUDAI O REI 

[17:42:21]Valery Maurice:amministratore 
SAUDAI AO.REI 
SAUDAI O NOSSO SALVADOR 
LOUVENOS E ADOREMOS NOSSO. PAI 
ADONAI 
SANTO ES 
SANTO ES PAPA 

[17:43:14]Luana Claudia: 
Essa casa e sua casa, nos deixamos ela pra vc 

[17:43:15]Valery Maurice:amministratore 
SANTO SANTO SANTO 
MINHA NOIVA DESPERTA 
SANTO SANTO SANTO 

[17:44:35]Luana Claudia: 
misericordia, muitos ainda dormem 

[17:44:39]Valery Maurice:amministratore 
SEM SANTIDADE NINGUEM ME VERA 
FILHOS ATSLAIS ATENTOS UNS 
OUTRIS AINDA NAO 
FILHA ATENTA A LA ORDINI 

[17:45:34]Luana Claudia: 
e verdade, entra com teu RENOVO, TE SUPLICO 

[17:45:35]Valery Maurice:amministratore 
ATENTA 
NO OLVIDES 
TU ESTAS ATENTA 

[17:46:13]Luana Claudia: 
Sim, copiar, organizar,.. 

[17:46:18]Valery Maurice:amministratore 
SI 
SI 
SI 

[17:46:37]Luana Claudia: 
grupos, nomes, pessoas, profecias 

[17:46:48]Valery Maurice:amministratore 
TU HERMANA NECESSITA DE AJUDA 
SI MUCHOS NO.ME OUVEM 
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[17:47:22]Luana Claudia: 
que o SENHOR faca entrar na cabeca do meu marido que estamos nos             
principios das dores 
ainda esta ligado neste mundo 
se apavorou quando falei do apagao, das coisas que estao por vir 
esta se negando,,... 

[17:48:10]Valery Maurice:amministratore 
COMO VOU EU FALHAR SENAO ESTAO ATENTOSV 
POR POUCO TEMPO FILHA 
FAZ A TUA PARTE 
NAO MO APRESENTAS TU EM ORACAOES? 

[17:48:55]Luana Claudia: 
AMEM:sob:Realmente e necessario que algo aconteca... 
sim, sempre 

[17:49:06]Valery Maurice:amministratore 
TODO OICO 
TUDO VEJO 

[17:49:16]Luana Claudia: 
AMEM 

[17:49:25]Valery Maurice:amministratore 
VEJO AS BATALHAS DO VOSSO CORACAO 

[17:49:35]Luana Claudia: 
Aguardarei com paciencia no SENHOR 

[17:49:47]Valery Maurice:amministratore 
O INIMIGO ESTA TRABALHANDO COM TODOS DO MESMO MODO 
POR UM TEMPO 

[17:50:13]Luana Claudia: 
Verdade 

[17:50:25]Valery Maurice:amministratore 
ISSO TAMBEM MANTEM O VOSSO FOGO NO.MEU ALTAR ACESSO 
SIM OU NAO? 
O QUE DISSES? 

[17:50:52]Luana Claudia: 
sim...Voltou pro teclado pra te louvar 

[17:51:09]Valery Maurice:amministratore 
SIM MUITOS JA DORMEM 
[17:51:15]Consul: 
Glorias 
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Senhor é muita coisa, nao estou conaeguindo acompanhar 

[17:51:25]Valery Maurice:amministratore 
ASSIM ENTAO RELAXARIAM 
EU 
VOS 
CAPACITO 
CADAVUM.ADQUEIRI 
O ALIMENTO.NECESSARIO PARA O DIA 

[17:51:48]Luana Claudia: 
eu recebo:raised_hands: 
o pao diario

[17:52:02]Valery Maurice:amministratore 
NEM.TUDO.VEM DE MIM 
MUITOS É DISTRACACO 
PARA O OS NÃO ATENTOS 

[17:52:41]Luana Claudia: 
e verdade 

[17:53:04]Valery Maurice:amministratore 
DISTRAEM SE COM O NAO UTIL 

[17:53:19]Luana Claudia: 
embriaguez desse mundo 
muitas vidas se perderao 
outras escutarao e nos chamarao de loucos 
oh gente de dura cerviz 

[17:54:49]LUCIMARA@ Aumentai a minha Fé: 
Senhor nem aqui posso orar mais me expressar mais pois acham que é pra              
atacar alguém mas tu sabes que não é. Tudo que digo é do meu coração vêm                
de mim suplicando por Ti. Mas Pai não da mais não da pra orar aqui e ainda                 
não ser compreendida.  
Senhor tu me conheces por tanto aqui não oros mais. Orarem em comunhão             
contigo em minha morada até quando sentir que posso voltar novamente. Me            
perdoe obrigada por tudo. 

[17:56:54]Valery Maurice:amministratore 
ORAI SEM CESSAR 
FOI DITO 
NAO.FOI DITO OLHA PATA QUEM OUVE 
EU ESTOU ATENTOBAO CLAMOR.DE CADA FILHO 
FILHOS 
FILHOS 
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FILHOS 
JESUS 

[17:59:08]Consul: 
Obg Senhor pelo o que o Senhor re aslizou hoje em minha conta bancaria. 

 [17:59:32]Luana Claudia: 
DEUS E FIEL 

[17:59:43]Consul: 
O Senhor disse e ja esta cumprindo sua providencia 
Deus de providencia 

 [18:00:05]Valery Maurice:amministratore 
TE DISSE EU PA BOCA DE MINHA 
FILHA??? 

[18:00:08]Consul: 
Glorias 
Sim Senhor 

 [18:00:27]Valery Maurice:amministratore 
O QUE.ELA FALOU LEMBRAS? 

[18:00:39]Consul: 
Vi teu milagre grandioso para mim 
Lembro 

 [18:00:59]Valery Maurice:amministratore 
O QUE FOI FALADO ONTEM? 
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[18:01:01]Consul: 
Quando vi fiquei atonita 
Aí a estou 

[18:01:23]Valery Maurice:amministratore 
FALA ANUNCIA O TESTEMUNHO 
ANUNCIA A MINHA PROVIDENCIA 
PAR QUE.SAIBAM. 
QUE O SOU O MESMO 
DE ONTEM 
HOJE 
E AMANHA 

[18:02:09]Consul: 
Tu és presente Senhor 
Fiquei curiosa com o que nao foi descontado no banco 
Glorias 

[18:03:19]Marines Braun: 
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PAIIII 

[18:03:25]Consul: 
Aí da nem consegui glorificar o teu feito 

 [18:03:26]Marines Braun: 
EIS ME AQUI 
Ouviste minha SÚPLICAS 

[18:03:50]Consul: 
Tu és maravilhoso Pai 

 [18:04:03]Marines Braun: 
PRESCISO de Ti PAI 
Me SOCORRE 
Não me ouvem 

[18:04:33]Consul: 
O Se 
Nhor é presente. 

[18:04:34]Valery Maurice:amministratore 
EU PROVE 
GUARDO  
OS MEUS 
EIS QUE FALEI 
ANUNCIA O TESTEMUNHO PARA QUE SAIBAM 
QUE  
EU SOU  
JESUS 

[18:04:41]Marines Braun: 
TENHAISERICORDIA 
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[18:04:51]Consul: 
Amém 
Glorias 

[18:05:41]Maria Lúcia Da Silva Silva: 
[Messaggio vocale ]  
353 KB 

[Messaggio vocale ] 
1 MB 

[18:05:58]Maria Lúcia Da Silva Silva: 
Messaggio inoltrato:  
Maria Lúcia Da Silva Silva [07 set 2019 18:05:43] 
[Messaggio vocale ]  
1 MB 

 [18:28:00]Anderson José Da Silva: 
Tu eis Santo o Criador de todas as coisas. Grande          
YHWH:raised_hands::raised_hands: 

[18:28:38]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE EU VEJO 
VEJO GIDEOES 
OREM FILHOS 
OREM 

[18:29:16]Anderson José Da Silva: 
É normal depois de um jejum a noite e ungir a casa, no outro dia sentir dores                 
no corpo 

[18:29:45]Valery Maurice:amministratore 
FILHO AS ARMADURAS 
FILHO AS TUAS ENTRADAS 
TE UNGES A TI.TODOS OS DIAS? 
ANDERSON 
ANDERSON 

[18:30:30]Marines Braun: 
Oh PAI OLJAI PRA MIM PAI 

[18:30:30]Valery Maurice:amministratore 
ANDERSON 
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[18:30:31]Anderson José Da Silva: 
Não 

[18:30:52]Valery Maurice:amministratore 
FILHO EIS QUE VOU DEI AS ARMAS 
MUITOS NAO USAM 
OS ATAQUES TEM SIDO CONSTANTES 

[18:31:17]Marines Braun: 
Me SOCORRE FORÇAS PSI ME AJUDA 

[18:31:18]Valery Maurice:amministratore 
PROTECCAI 
PROTECTOR 
PROTECCAO 

[18:31:37]Marines Braun: 
Agora só tenho a ti 

[18:31:38]Valery Maurice:amministratore 
OREM 
UNCJAM. 
JEJUEM 

[18:31:50]Anderson José Da Silva: 
Entendi Senhor 

[18:31:53]Valery Maurice:amministratore 
AS ARMAS 
ESPIRITUAIS 

[18:32:05]Marines Braun: 
DAI FORÇAS PAI 

[18:32:08]Valery Maurice:amministratore 
USAM SE JUNTAS 
GUERREIRO.NAO.SAI.SEM ESPADA 
NAO SAI SEM PSEUDO 

[18:32:40]Marines Braun: 
O. SENHOR AJUDA NOS
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[18:32:43]Valery Maurice:amministratore 
NAO.SAI SEM CALCADO 

[18:32:48]Marines Braun: 
Olha por mim 

[18:32:55]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE.TENHO LEVAMTADO 
OS MEUS 

[18:33:18]Marines Braun: 
OH PAI SOCORRE ME 

[18:33:25]Valery Maurice:amministratore 
FILHAS PASSEM.A UNCAO. 
ENSINEM QUEM.NAO.SABE 

[18:33:40]Anderson José Da Silva: 
Tu Eis Santo Senhor 

[18:33:40]Valery Maurice:amministratore 
APRENDAM INS COM OUTROS 
Messaggi non letti 

[18:33:51]Marines Braun: 
Sim PAI 

[18:34:07]Valery Maurice:amministratore 
QUEM SABE UN POUCO ENSIMA QUEM NAO SABR 
VOS UNI COMO.CORPI 
NAO.COMO.MENBROS.SEPARADOS 

[18:34:35]Marines Braun: 
AGORA O COMPANHEIRO FOI EMBORA PAI OLHAI POR ELE PAI PERDOA 

[18:34:53]Valery Maurice:amministratore 
TENHO GUERREIROS SEM.TRINCHEIRA 
MAS NAO É BOM QUR.UNS ANDEM SOS 

[18:35:07]Marines Braun: 
Aí PAI AMADO 

 [18:35:18]Valery Maurice:amministratore 
PORQUE.JUNTOS SPIS.MAIS.QUE.VENCEDORES 

[18:35:28]Anderson José Da Silva: 
> Valery Maurice
> QUEM SABE UN POUCO ENSIMA QUEM NAO SABR
É senhor tenho me sentido assim
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[18:35:45]Valery Maurice:amministratore 
VOS RESTABELECENDO. UNS NOS.OUTROS 

[18:35:50]Marines Braun: 
SO TENHO A TI AGORA RA DARVFR AS FORÇAS 

[18:35:52]Valery Maurice:amministratore 
PREM UNS POS.OUTROS 
ORRM 
OREM 
OREM 

[18:36:32]Marines Braun: 
Me ajuda PAI 

[18:36:35]Valery Maurice:amministratore 
MEUS FILHOS 

[18:36:53]Marines Braun: 
Orar e junuar é o que tenho feito PAI 

[18:36:58]Valery Maurice:amministratore 
...... 

[18:37:00]Marines Braun: 
Me ajuda 

[18:37:09]Valery Maurice:amministratore 
CORPO SANTO 

[18:37:27]Marines Braun: 
PRESCISO DO TEU COLO PAI 
Me ajuda 

[18:37:41]Valery Maurice:amministratore 
FILHA AGUENTA  
MAIS UM.POUCO 

[18:37:52]Marines Braun: 
Me SINTO só 

[18:37:56]Valery Maurice:amministratore 
SEI QUE TEM SIDO DELICADO 
MUITO SUBTIL 
MANTEM O FOCO EM MIM 

 [18:38:19]Marines Braun: 
Daí FORÇAS sozinha está difícil 
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[18:38:21]Anderson José Da Silva: 
Te Pesso Pai me purifica-me e poem tuas Santas palavras em minha boca 

[18:38:30]Valery Maurice:amministratore 
FILHOS 

[18:38:34]Marines Braun: 
SIM PAI ES TUDO QUE TENHO 

[18:38:40]Valery Maurice:amministratore 
MUITOS DE VOCES 

[18:38:46]Marines Braun: 
És TUDO pra mim 

[18:38:50]Valery Maurice:amministratore 
ESTAO.SOZINHOS 
[18:39:00]Sônia Fernandes: 
Preciso tanto de Ti Paizinho 

[18:39:03]Marines Braun: 
SO TEMOS A TI 

[18:39:04]Valery Maurice:amministratore 
SOZINHOS NA FAMILIA 

[18:39:11]Marines Braun: 
Pra dar sustento 

[18:39:15]Valery Maurice:amministratore 
SOZINHOS NP CLAMOR 

[18:39:15]Marines Braun: 
Forças 
Amor 
Misericórdia 
[18:39:37]Sônia Fernandes: 
Liberta meus filhos Senhor. 

[18:39:41]Valery Maurice:amministratore 
FILHAS A VOSSA FORCA BEM.DRT.DE MIM 

[18:39:55]Marines Braun: 
ALELUIAS GLÓRIAS PAI AMADO 
OBRIGADO 

[18:40:04]Valery Maurice:amministratore 
TU MOZ ENTREGAS TE A MIM ? 
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[18:40:13]Liduina Batista: 
Pai olha por mim...me ensina tuas palavras de sabedoria 

[18:40:20]Marines Braun: 
Sim corpo e alma e coração 
[18:40:21]Sônia Fernandes: 
Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, meu Senhor. 

[18:40:28]Marines Braun: 
Tudo que sou 
POR AMOR A TI 
Deixei tudo por ti 

[18:40:54]Valery Maurice:amministratore 
SONIA OS APRESENTAS TE A MIM? 

[18:40:58]Marines Braun: 
PAI ME CHAMASTE 

[18:41:23]Valery Maurice:amministratore 
..... 

[18:41:46]Marines Braun: 
Os meus GILHIS TAMBÉM PAI TE APRESENTO EM CADA ORAÇÃO 

[18:41:54]Valery Maurice:amministratore 
SAO.PARA O.MEU REINO ? 

[18:42:09]Anderson José Da Silva: 
Obrigado Pai pelos teus conselhos atraves de tua Guerreira. Glórias a ti            
Senhor:raised_hands: 

[18:42:10]Marines Braun: 
PRESCISO QUE OS SALVE PAI 
[18:42:12]Sônia Fernandes: 
Eis me aqui Senhor 

[18:42:17]Marines Braun: 
Abra a VISÃO 
Para que ouçam a tua voz 

[18:42:56]Valery Maurice:amministratore 
ATENTEM AS MINHAS PALAVRAS POIS NAO.PASSAM DE VAZ REPETICORS 
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[18:43:00]Sônia Fernandes: 
Dá-me um coração quebrantado,Pai 

[18:43:25]Valery Maurice:amministratore 
VOCES CONSAGRARAM OS VOSSOS FILHOS A MIM???? 

[18:43:34]Marines Braun: 
Ou te vejam pra crerem que o que falo é verdade 

[18:43:50]Sônia Fernandes: 
Apresento Pai Pablo, Quelem Jader, Caren, na tua presença. 

 [18:44:14]Valery Maurice:amministratore 
CONSAGRARm NOS A MIN???? 

[18:44:23]Marines Braun: 
NÃO PAI , NÃO CONHECIA TEUS CINHIZ AINDA QUANDO NASCERAM AGIRA           
SÃO ADULTOS 

[18:44:51]Sônia Fernandes: 
Acho que não Pai 

[18:45:03]Marines Braun: 
Como posso fazer eu AGORA Pai A NÃO SER PEDIR PERDÃO E COMICALOS EM              
SUAS MÃOS 

[18:45:20]Valery Maurice:amministratore 
COMO.É FETO.UM CASAMENTO,? 

[18:45:23]Marines Braun: 
E pedir misericórdia Pai 

290



[18:45:24]Sônia Fernandes: 
São batizados ,so 

[18:45:47]Marines Braun: 
MAS OS MEUS NÃO CRE PAI 

[18:45:51]Valery Maurice:amministratore 
COMO.É FEITO.UMA.ALIANCA ? 

[18:45:58]Marines Braun: 
O que posso FAZER 

[18:46:29]Sônia Fernandes: 
Não Senhor 

[18:46:39]Marines Braun: 
Sim PAI DESTA FORMA EU ENTREGUEI ELES A TI COMO UMA ALIANÇA COM             
TIGO AO TE SERVIR 

[18:46:48]Sônia Fernandes: 
O que posso fazer Pai. 

[18:46:58]Valery Maurice:amministratore 
COMO É???? 

[18:47:04]Marines Braun: 
Fiz uma ALIANÇA CONTIGO PAI 

[18:47:19]Valery Maurice:amministratore 
VOIS SANTIFICAIS A CASA 
SIM FIZERAM.UMA.ALIANCA 

[18:47:57]Marines Braun: 
CIQUEI EKES AOS TEUS PÉS E OFERECII ELES A TI ENTREGUEI A VIDA DELES              
E A MINHA A TI 

[18:48:49]Esmeralda: 
Eis me aqui Senhor!!!!:bow:♀:bow:♀:bow:♀:bow:♀:bow:♀:bow:♀ 

[18:49:08]Liduina Batista: 
Me fortaleça, me prepara pra batalha, daí me coragem de Davi que matou             
duas feras 
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[18:49:11]Esmeralda: 
Glórias a Deus!!!! 
 
[18:49:12]Valery Maurice:amministratore 
CONSAGRARAM.A MIM  
ALIANCA ETERNA.FIZ COM.AQUELES QUE ME FORAM ENTREFUES 
 
[18:49:12]Marines Braun: 
PROMETESTE A MIM QUE SALVARIA A MINHA DESCENDÊNCIA SE TE          
SERVISSE EM OBEDIÊNCIA 
 
[18:49:26]Valery Maurice:amministratore 
FILHA TU O SABES 
MAS MUITOS DOS TEUS IRMAOS NAO 
 
[18:49:45]Esmeralda: 
> Valery Maurice 
> FILHA TU O SABES 
Aleuias SENHOR 
 
[18:49:52]Marines Braun: 
S PAI PERFOA OS 
[18:49:59]Valery Maurice:amministratore 
POIS.MUITOS FALAM DOS FILHOS ,MAS MOS ENTREGARAM EM MAOS 
 
[18:50:06]Marines Braun: 
Tenha misericórdia 
 
[18:50:21]Esmeralda: 
Derrama a tua presença Senhor 
 
[18:50:21]Valery Maurice:amministratore 
POIS NAO CREEM 
 
[18:50:30]Marines Braun: 
VOU AJUDAR OS QYE NÃO SABEM PAI 
 
[18:50:30]Valery Maurice:amministratore 
NAO MOS APRESENTARAM. 
COMO SE APRESENTA UM FILHO.?? 
 
[18:50:51]Marines Braun: 
Vou ajudar os irmãos que não sabem 
 
[18:50:52]Sônia Fernandes: 
Pai eu quero saber,eu não sou casada,posso consagrar eles aTi? 
 
[18:51:01]Valery Maurice:amministratore 
SIM 
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[18:51:03]Marines Braun: 
Entrega o a ti 

[18:51:08]Valery Maurice:amministratore 
ENSINA FILHA 

[18:51:10]Esmeralda: 
> Marines Braun
> Tenha misericórdia
Nos de entendimento Pai

[18:51:24]Valery Maurice:amministratore 
QUEM  
NOMES IDADE 
EU SEI QU.SAO 

[18:51:35]Marines Braun: 
SIM PAI 

[18:51:59]Liduina Batista: 
Pai não tenho filhos,mas apresento minha família, meu esposo, meus amigos 

[18:52:04]Esmeralda: 
Eis nós aqui Pai Amado! Socorre nos por amor do teu nome 

 [18:52:06]Marines Braun: 
Os meus vou te apresentar novamente pra que escreva no livro da vida 

[18:52:19]Valery Maurice:amministratore 
MAS.MUITOS TEM FAMILIARES DE (coisas estranhas como diz minha filha) 

[18:52:27]Marines Braun: 
ALELUIAS TE LOUVO E TE AMI PAI 

[18:52:29]Valery Maurice:amministratore 
NAO.ENTRO EM CASA 

[18:52:45]Marines Braun: 
Servem a outros Deuses ? 
[18:52:50]Sônia Fernandes: 
Pablo 36,Caren 37, Quelen 33,Jader 26. 

[18:52:51]Valery Maurice:amministratore 
QUE.NAO.ME ABRE A PORTA 
NEM TODA VOSSA FAMILIA.ME SEGUE 

[18:53:07]Marines Braun: 
SIM MUITOS TEM FAMIARES ASSIM 
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[18:53:15]Sônia Fernandes: 
Nenhum serve a outros deuses 

[18:53:22]Esmeralda: 
Pai nos capacita e nos de condição de fiel a ti 

[18:53:33]Sônia Fernandes: 
O mais .moço não é batizado 

[18:53:36]Marines Braun: 
VERDADE PAI NÃO QREEM 

[18:53:50]Valery Maurice:amministratore 
MAS POR AMOR AO.MEU FILHO E NOIVA  
SALVAREI PARENTELA 
PROMESSA FEITA 
MAS VOIS SAIBAS GAZER O.QUE.É CERTO.SEM ACOPMODACAO 

[18:54:13]Marines Braun: 
ALELUIAS GLÓRIAS LOUVADO SEJA TEU SANTO NOME 
Sim PAI AMADO 

[18:54:42]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE FALO 

ABBA 

PAI 

[1 
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2019.09.07 - Sergio Henrique: 

Bom DIA na paz do senhor jesus Cristo nosso Salvador A todos 

[14:16:56]Valery Maurice:amministratore 
SALA ORACAO. 
VOIS NAO ORAIS PORQUE SERGIO??? 
CADR OS MEUS GIDEOS 
AONDR ESTAO 
OS HOMENS QUE EUEVANTEI 
AONDE ESTAP. 
ESTOU EM DUAS DASALAS 
E VOIS DORMISSES,!!!!# 
O VODMSSO ADERVSARUO NAO DORME 
ACORDEM 
FILHOS 
ACORDEM 
BATALHA 
JEJUM INICIADO NO CEU NATALHA 
BAYLAHA 
ESTOU A PASSAR EM TODOAS DALAS 
Acordem 
sSETGIO 
SETGIO 
Eiaaaaa 
VOIS DORMIS ATE QUANDO 
BATALHA JA INICIO 
E VOIS DPRMIS 
NAO TENHO EU.VOS ALERTADO.DO.PORVIR???? 
PORQUE ESTAUS MAIS ATENTOS AO.MUNDO DO QUE.ESTAR NA.MI.HA PRRSENCA 
IMTIMIFADRS 
INTIMIDADE 
EIAAAAA 
INTIMIDAFR 
ESTOU FALANDO 
INTIMIDATED 
EU SOU 
RSTOU AQUI 
RSTOU FALANDO. 
OUVRS 
OUVRS O CORACAO QUEIMAR 
SOU EU SOU 

[14:23:20]Sergio Hemrique: 
VOIS NAO ORAIS PORQUE SERGIO??? Eu que pergunto por que achaste que eu não ORO 
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[14:23:30]Valery Maurice:amministratore 
ESTOUBA ENTRAR 
EIAAAA 
EIAAAAA 
EIAAAAA 
DOBRA O JOELHO SWRGIO 
DOBRA O.JOELHO SERGIO 
DOBTA TEU JOELHO SETGIO 
VOU.PASSAR A MAO.NA  DRSOBEDIENVIA 
BOU PASSAR A.MAO.NO  BRAZIL 
VOU 
VOIS RSCARNECESTE MEU FHO 
FILHP 
VOIS HUMISTRS MEU FILHP 
VOS BLAFESMASTE MEU MOME 
DO B R A O JOELHO 
AGORA 
AGORA 
AGORA 
POR MISERICORDIABE INTERMEDIO DE FILHON 
ESTOU POUPANDO A MUITOS 
DOBRA TEU.JOELHO 
EIAAAAA 
EIAAAAA 
Eiaaaa 
VOIS MUITOS NAO.SABEIS DISTINGUIR AS VOCES 
BRINCAISIS 
BRINCAIS 
O.VOSSO.ADVERSARIONAO.BRINCA de CEIFAR AS VIDAS
ATENTA
ATENTA

[14:27:25]Valery Maurice:amministratore 
ENTRA NO PRINADO 
ESIS QUE TE CHAMO. 
NO.PRIVADO SERGIO 
SETGIO 
SETGIO 
NAO SEDE AROGANTES CPM.MEUS PROFETAS 
POUS NAO SUAS VPNTADRS 
MAS 
EU SOU 
AS 
USO. 
QUANDON 
COMO 
AONDE 
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DE ONDE 

[14:28:34]LUCIMARA@ Aumentai a minha Fé: 
Santo Deus 

[14:28:37]Diaconiza Eliane: 
Tu és maravilhoso e tremendo senhor. 

[14:28:37]Valery Maurice:amministratore 
ATENTA OS TEIS.OUVIFOS. 
IGREJA REBEMDE 
ATENTA.OS TEIS.OUVIDOS 
IGREJA REBELDAE 
O.MEU YRONO É SA.TO
SANTO
SANTO
A MINHA ME ABORRECEM.OS DOMINATES
ZOMBADORES
ESCARNECEDPRES
EIAAAAA
SERGIO
SETGIO
SANTIFICA TE PERANYE MIM
SAMTIFICA TE PERANYE MIM
ESI QUE ESTOU ERTANDO.

[14:30:30]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Meu Deus :bow:♀ 

[14:30:40]Valery Maurice:amministratore 
ESTAMDO.PASSANDO.COM.O MEI FILHO.EM TOAFAS AS SALAS 
REBELDIA NAO 

[14:31:06]Luana Claudia: 
Meu PAI 

[14:31:08]Valery Maurice:amministratore 
ATENTaiASVOSSAS LINGUAS 
AO.FALAR DE UM INGIDO MEU 
EIAAAA 
EIAAAA 
EIAAAA 

[14:31:33]Luana Claudia: 
Senhor... 

[14:31:33]Valery Maurice:amministratore 
ATENTai 
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FILHOS REBELDES 

[14:31:53]Marinete Sá: 
:flushed: 

[14:31:56]Valery Maurice:amministratore 
YENHO aui FILHOS REBELSDES 
EISSSS 

[14:31:59]Marinete Sá: 
Nossa 

[14:32:05]Valery Maurice:amministratore 
VOIS NAO VEDRS 

[14:32:09]Claudia Gaspar: 
Eis me aqui Papai 

[14:32:17]Valery Maurice:amministratore 
RSTPU PASSANDO EM TODOAS AS DSALAS 
DORMEM 
ENQUANRO EU PASSAO COM.MEU FILHO 
DOFMEM 

[14:32:48]Luana Claudia: 
Eis me aqui 

[14:32:52]Valery Maurice:amministratore 
VOIS NAO.SABEIAS A QUE HORAS VIREI 
NEMMEU FILHO 
TUDO ESYA A POSTOS 
VOU 

[14:33:12]Fabiola Filha do todo PODEROSO :bow:♀: 
Vdd PAI QUEREMOS ESTAR DE PRONTE 
[14:33:14]LUCIMARA@ Aumentai a minha Fé: 
Fala Senhor tua serva te ouve:raised_hands: 

[14:33:29]Valery Maurice:amministratore 
PASSAR A MAO.NA  RELEBEDI 
JEJUM DE SANTIFICACAO E INTIMIDADE 

[14:33:49]Diaconiza Eliane: 
Eis me aqui senhor 

[14:33:51]Valery Maurice:amministratore 
JA 
AGORA 
NO MUNDO C EMESTSTIAL. 
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JA INICIO 
BATALHA 
NATLAFA 
NATALHA 
FOGO 
FOHO 
GOOG FILHO FOGO 
GOHO 
GURERRIROS DE FOTO ANJOS COM ESPADA DE FOGO 

[14:35:03]Claudia Gaspar: 
O Paizinho :sob::sob::sob: 

[14:35:08]Valery Maurice:amministratore 
GUERERIAM HORA 
ORACAO. 
GUERRA DECLARING 
GUERRA DECLARADA 
GUERREI..EM 
GUERREIEM 
BATALHA 
A 

[14:35:56]Claudia Gaspar: 
> Valery Maurice
> VOIS NAO.SABEIAS A QUE HORAS VIREI
Verdade Jesus, pega a todos nós dormindo, que vergonha :sob::sob:

[14:36:05]Valery Maurice:amministratore 
SALA O.MEU YRONO É SANTO 
[14:36:10]Juliana Maria: 
> Valery Maurice
> GURERRIROS DE FOTO ANJOS COM ESPADA DE FOGO
:raised_hands::raised_hands::raised_hands::sob::sob::sob::sob:

[14:36:12]Luana Claudia: 
OREMOS 

[14:36:16]Valery Maurice:amministratore 
QUERO TODOS 
TODOS 
TODOS 
TODSO 
NO JEJUM 
JEJUM 
JEJUM 

[14:36:36]Claudia Gaspar: 
:raised_hands:🏽:raised_hands:🏽:raised_hands:🏽 
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[14:36:37]Valery Maurice:amministratore 
FOGO 
GOHO 
FOGO 
OREM 
OREM 
OREM SALA DE ORACAO. 
JA 
JA 
JA. 
J 
A ja ja 

[14:37:07]Claudia Gaspar: 
Aleluia Deus Pai 

[14:37:08]Valery Maurice:amministratore 
GUERRA CELRSTIAL 

[14:37:13]Claudia Gaspar: 
Soberano e Eterno 

[14:37:17]Valery Maurice:amministratore 
GUERRA CESTIAL 
ACORDEM 
[14:37:28]Juliana Maria: 
O papai glorioso 

[14:37:31]Valery Maurice:amministratore 
VOIS QUE ESTAIS DIRMINDO 

[14:37:35]Juliana Maria: 
Aleluias glória a Deus 

[14:37:38]Claudia Gaspar: 
Nos reveste para as batalhas Papai 

[14:37:47]Valery Maurice:amministratore 
POIS NAO SABEIS QUANDO.BOS PEDIRAO VOSSA ALMA 
EIA QUE.O ADVERSARIO.VEM 

[14:37:58]Claudia Gaspar: 
Limpa as nossas vestes 

[14:38:01]Valery Maurice:amministratore 
PRDIR FAMILIARES 
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[14:38:03]Sergio Hemrique: 
Acorda nos pai 

[14:38:05]Juliana Maria: 
:raised_hands::raised_hands::raised_hands::raised_hands::raised_hands: glória seja dadas a o 
Altíssimo 

[14:38:10]Valery Maurice:amministratore 
VEM PEDIR FILHOS 

[14:38:19]Claudia Gaspar: 
Abençoa a nossa familia 

[14:38:23]Valery Maurice:amministratore 
VEM PEDOR ESPOSOS 

[14:38:26]Claudia Gaspar: 
Abençoa nossos filhos 

[14:38:30]Valery Maurice:amministratore 
VEM PEDIR PARENTELA 

[14:38:46]Claudia Gaspar: 
Nossas parentelas, amigos, vizinhos 

[14:38:49]Juliana Maria: 
Abraçoe as famílias papai 

[14:38:57]Valery Maurice:amministratore 
MAS POR AMOR AO.MEU FILHO E POR AMOR A NOIVA DO. MEU FILHO 
TENHO SELADO MUITOS 

[14:39:13]Sergio Hemrique: 
Abençoe minha esposa e cura ela 

[14:39:22]Valery Maurice:amministratore 
CHEGASTE 

[14:39:31]Juliana Maria: 
Por nossas parentelas aleluias aleluias o meu Deus abençoe 

[14:39:33]Valery Maurice:amministratore 
RIS QUD JA ME IA EMBORA 

[14:39:37]Claudia Gaspar: 
O Senhor levou o filho da minha vizinha essa manhã Papai, consola essa mãe que está com o 
coração despedaçado 
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[14:39:41]Valery Maurice:amministratore 
CHEGASTE SERGIO 

[14:39:51]Juliana Maria: 
Abençoe minha mãe o Deus 

[14:39:51]Valery Maurice:amministratore 
AGRADA ME A HUMILDADE 
SERGIO. 
SERGIL 

[14:40:03]Juliana Maria: 
Senhor abençoe todas crianças 

[14:40:14]Valery Maurice:amministratore 
APRENDAM A DISTINGUIR AS VZES 
PAI 

[14:40:18]Claudia Gaspar: 
Abençoa meu marido 

[14:40:21]Juliana Maria: 
Aleluias glória a Deus aleluias obrigado Senhor Jesus Cristo 

[14:40:21]Valery Maurice:amministratore 
FILHO 
E ESPIRITO SANTO 

[14:40:32]Claudia Gaspar: 
Aleluia 

[14:40:38]Sergio Hemrique: 
Que o meu eu diminua e tu cressa 

[14:40:42]Claudia Gaspar: 
Creio em Ti Papai 

[14:40:43]Juliana Maria: 
Minha filha resgata ela senhor 
Só o senhor pode nós salva 

[14:41:02]Claudia Gaspar: 
Creio na Santíssima Trindade 

[14:41:14]Valery Maurice:amministratore 
EIS QUE FALEI NO DIA DD HOJE  
TE ABENCOU FILHO SRRGIO 
JEOVA  
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ABBA 
PAI 

[14:41:28]Claudia Gaspar: 
Aleluia 
Louvado seja seu Nome 

[14:42:04]Juliana Maria: 
Que o senhor ajude aqueles que dorme 

[14:42:28]Sergio Hemrique: 
Amém groriad a ti SENHOR JESUS 

[14:42:46]Juliana Maria: 
Para todo sempre seja louvado o senhor Jesus 

303



Profecia dada a irma Esmeralda no grupo Batalha Espiritual no dia 8 de             

setembro de 2019 

Msg dada no grupo Batalha Espiritual 

   Eis que é tempo de lutar contra as hostes malignas e contra todas as 

potestades; 

   Eis que é tempo de lutar, arregaçar as mangas e desembanhar as espadas; 

   Eis que se aproxima Aquele que vai a nossa frente, em passos largos e 

firmes e em Suas Mãos carrega uma espada flamejante e seu escudo 

reluzente; 

   Eis que vem o Verdadeiro, Unico e Fiel, o Guarda de Israel, tomar em suas 

mãos toda tristeza, toda dor, toda angústia e toda enfermidade, e as 

transformará em completa alegria e gozo; 

   Vamos todos cantando e louvando com toda a nossa alma, com toda a força 

dos nossos corações, não esqueça os pequeninos, os sem forças, os que estão 

na beira do caminho, deem água e pão, pois perto está o Senhor dos 

Exércitos. 

   Alimentem os famintos de minha presença, diz o Senhor! Alimentem! 

Alimentem! Eu estou vendo tudo, nada de fazer de qualquer maneira, pois vós 

querem o que é da Minha parte então deem o que é bom, pois terás o melhor 

no Meu Reino que há está preparado a vós. 

   Louvem! Louvem ! Cantem! Cantem! 

   Eis que Estou vindo e nada Me escapa, nada escapa de Minha presença. 

   Sou um Deus bondoso e justo, mas também sou fogo consumidor! Diz o 

Senhor: aí! aí! aí! Pois muitos estão brincando achando que Eu sou algum 

credor que diz: amanhã venho! amanhã venho! amanhã venho! 

   Quando se assustarem, eu já terei levado a minha Igreja aos céus! 

Glorias! Glórias! Glórias  

   Depois haverá choro e ranger de dentes e muitos ai! Ai! Ai! 

   Não tem mais tempo para brincar, já deu a última hora! Já passei dos portais 

dos céus. 
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   E continuo avisando mais estão adormecidos em suas preocupações 

materiais, e suas almas me clamam dizendo-nos. 

   Peço vos!!! Que se voltem a Mim num clamor puro e sincero, sem 

demagogia e sem falsidade. 

   Eis que bato e não Me convida a entrar e a ceiar em tua casa. 

   Eis que chamo e não escutam 

   Eis que falo e não Me compreendem, mas eu os amo, pois se não os amasse 

não estariam mais aqui, mais eu quero o melhor aos Meus amados filhos por 

isso, não durmam, não se cansem em me glorificar e clamar pelo o Meu 

sangue, pelo o Espírito Santo de Deus  

   Não se cansem, pois o inimigo de suas almas, ele não se cansa em preparar 

dardos contra as suas almas, dia após dia! Noite após noites e não dorme 

nunca preparando para a tua família vir a cair no vício, na protituicão, pois ele 

tem achado brecha. 

   Orem! Jejuem! Clamem e eu os ouvirei como eu tenho ouvido e não tenho 

deixado voces confundidos, eu sou o teu Amigo Fiel, depois de mim não a 

outro, mas tenho colocado ao lado pessoas de temor e tremor que te ajudarao 

na tua caminhada, e quando estiver difícil este teu amigo que te dei lhe 

ajudará em palavras e orações!  

GLÓRIAS A DEUS, TODA A HONRA E LOUVOR A TI PERTENCE ..... 

COMAM E BEBAM POIS MUI LONGA SÃO AS SUAS CAMINHADAS 

DEUS SEJA SEMPRE LOUVADO 
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Fonte: https://444prophecynews.com/the-greatest-fight-of-all-time-is-here-julie-whedbee/ 

A MAIOR LUTA DE TODO O TEMPO ESTÁ AQUI 

Mensagem recebida 21 de julho de 2019 

Recebi esta mensagem dois dias antes do acidente com minha filha, mas            
não consegui postá-la até agora. Eu percebo que há muitos de vocês que             
são Seus remanescentes que estão sofrendo muito neste momento nas          
mãos do inimigo e meu coração e orações saem para todos vocês. Essa             
mensagem nos encoraja e nos lembra o que nos foi ensinado, o que             
precisamos continuar a fazer e nos permite saber que estamos quase lá.            
Yahushua está ao nosso lado, cercando-nos de todos os lados,          
fortalecendo-nos a perseverar no mais tenebroso tempo. Que Ele seja          
glorificado em tudo o que experimentamos aqui quando o Céu invade a terra             
e o inimigo é levado a saber que Yaohushua tem a vitória! AMÉM! 

Aquilo que se apresenta diante de você agora é o que você foi treinado para               
a batalha. Como o inferno abriu seus portões e os demônios são medidos em              
grande número, você verá mais e mais manifestações do demoníaco ao seu            
redor. Vocês são alvos por causa de sua obediência a Mim, e eles não              
hesitarão em nada para desviá-lo do caminho certo. Eles atacam suas           
fraquezas e procuram brechas em sua armadura. Você não deve permitir a            
entrada deles.  

Enfrente-os de frente, falando diretamente e verbalmente as palavras que          
eu te dei, Minha santa Palavra, como há grande poder na Palavra falada.             
Respirar é vida e você entrega vida ou morte com tudo que fala. Então, fale               
com força, diretamente, e com a Minha grande autoridade concedida a você            
e comande-os a fugir. Eles devem obedecer. Sou eu em você que eles             
temem, e embora muitos venham contra você, eles ainda estão          
grandemente em menor número e carecem de qualquer poder contra          
aqueles que andam em meus mandamentos. O inimigo só tem veículos nos            
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quais ele habita para usar e abusar; no entanto, tenho afinado instrumentos            
que refinei pelo fogo, que andam na plenitude de tudo o que sou. Ele não é                
páreo para nós.  

O inimigo será especialmente alvo de você por aqueles que estão mais            
próximos de você, sua família, seus filhos e seus conhecidos. Mantenha sua            
posição, percebendo que você deve separar os espíritos que operam através           
de uma pessoa da própria pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa não terá              
o entendimento de que está sendo usada como uma arma contra você.          
Simplesmente fale a Minha Palavra e permaneça na verdade. Nenhuma arma          
formada contra você permitir-me-ei prosperar.

Eu lhes dei o manual de guerra na forma de suas orações de guerra, e eu                
lhes dei Minha Palavra que é suficiente para combater todas as hordas do             
inferno, enquanto eles tentam devorar tudo em seu caminho. Você não é            
uma vítima. Você é vitorioso em Mim ... e a batalha já foi vencida. É sua                
posição tomar a autoridade que lhe foi dada e permanecer. Vou treiná-lo            
usando os mais próximos de você até aprender a superar antes de mandar             
você para os outros.  

Você não deve ter medo, porque o inimigo o teme muito. Tu és forte e               
poderoso em mim, e ele e o seu exército temem que o meu povo ande agora                
na plenitude do que são em mim. Este é o seu maior medo, enquanto eu               
derramar Meu Espírito sobre o meu remanescente nesta hora final.  

Não ponhas as tuas espadas no chão agora, Minha Noiva e Meu exército,             
pois vocês são ambos para mim. Eu sei que você está cansado, mas você              
deve perseverar. Você deve permanecer forte e continuar esta batalha          
espiritual até que Minha Palavra seja cumprida. Eu lhe garanto que você não             
está sozinho.  

Eu estou sempre com você, à sua direita e fortalecendo você por tudo que              
você está suportando e tudo o que está agora sobre você. Os irmãos no céu               
também está intercedendo em seu favor, enquanto eles o cercam com suas            
orações. Não subestime tudo o que está sendo feito em seu nome. Minha             
guarda angélica também fica com você e você não está nessa batalha            
sozinho. Pode parecer que o inimigo está ganhando mais e mais, mas            
garanto que o tempo dele é muito curto. Eu só dei a ele uma temporada               
muito curta para terminar o ataque ao Meu povo antes de intervir neste             
reino. O mundo saberá que o Grande Eu Sou é a Fonte de Todos, como os                
ímpios são aniquilados pelo Meu Fogo Sagrado.  
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Eu te amei primeiro, eu te conheci e te ordenei pelo que você está              
experimentando agora antes de você vir aqui para este reino. Eu te conheço             
melhor do que você conhece. Eu acredito em você, porque eu te vi através              
desta batalha e vitorioso em Meu Reino, então regozije-se neste dia!  

Você é meu machado de batalha e armas de guerra para quebrar em             
pedaços todas as forças do mal da destruição, devastação, morte e           
sepultura! Empunhe suas espadas poderosamente e grite Minha vitória!         
Permita-Me consumir cada fibra do seu ser. Permita-me acesso total e você            
não acreditará no que farei nestes dias, mesmo que lhe tenha sido dito! 

Agora não é hora de baixar a espada, eu vou te ajudar e vou te fortalecer.                
Levanta os meus poderosos e enfrenta a tarefa em mãos. Eu prometo a             
você, esta é sua última temporada antes de tudo, como você sabe que vai              
mudar. Este é o seu trecho final. Você está quase em casa.  

Eu percebo que se torna cada vez mais difícil residir aqui, então seja             
encorajado, pois logo você estará comigo em meu reino. Quase, Meus           
amores ... Você nasceu para este propósito.  

Obrigado por seu serviço. Obrigado por dizer sim quando pedi tudo de você.             
Obrigado por não desistir da esperança, pois em Mim todas as coisas são             
possíveis. Obrigado por me honrar com suas vidas e tudo o que lhe dei.              
Obrigado por responder ao chamado que coloquei em suas vidas. Obrigado           
por estar disposto a andar em Meus passos e permitir que Minha vontade             
governe e reine em suas vidas.  

Agora ... por favor Me ajude a trazer as pessoas perdidas para casa ...              
Ajude-me a salvar o Meu povo.  

YAHUSHUA - CAPITÃO DO MAIOR EXÉRCITO SEMPRE CONHECIDO 
Apocalipse 9: 1-7 Versão King James (KJV) 
1 E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela cair do céu na terra; e                  
a ele foi dada a chave do abismo. poço 2 E ele abriu o poço do abismo; e                  
subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha; e o sol e o                
ar foram escurecidos por causa da fumaça do poço. 
3 E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como              
os escorpiões da terra têm poder. 
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4 E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura               
alguma, nem a árvore alguma; mas somente aqueles homens que não têm o             
selo de Deus em suas testas. 
5 E a eles foi dado que não os matassem, mas que ficassem atormentados              
por cinco meses; e o seu tormento era como o tormento de um escorpião,              
quando fere um homem. 
6 E naqueles dias os homens procurarão a morte e não a acharão; e              
desejará morrer, e a morte fugirá deles. 
7 E as formas dos gafanhotos eram como cavalos preparados para a            
batalha; e em suas cabeças havia coroas de ouro, e seus rostos eram como              
os rostos dos homens. 
Tiago 4: 7 
7 Submeta-se, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. 
Matthew 10: 1 
1 E, chamando-o ele, os seus doze discípulos, impôs-lhes poder contra os            
espíritos imundos, para os expulsar e curar toda sorte de enfermidades e            
toda sorte de doenças. 
1 Peter 5: 8 
8 Esteja sóbrio, vigilante; porque o vosso adversário, o diabo, anda rugindo            
como um leão que ruge, procurando quem possa devorar; 
Efésios 6: 10-12  
10 Meus irmãos, enfim, sejam fortes no Senhor e no poder de seu poder.              
toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. 
12 porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os              
principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste          
mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas alturas. 
1 João 4: 1-4  
1 Amados, não acredites em todo espírito, mas provai os espíritos, se são de              
Deus; porque muitos falsos profetas estão saindo ao mundo.2 Conheces vós           
o Espírito de Deus: Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é            
de Deus:
3 E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de               
Deus; e este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que virá; e mesmo              
agora já está no mundo.
4 Vós sois de Deus, filhinhos, e os vencestes; porque maior é o que está em               
vós do que o que está no mundo.
Proverbs 18: 20-21
20 O ventre de um homem se fartará do fruto da sua boca; e com o               
aumento de seus lábios ele deve ser preenchido.
21 Morte e vida estão no poder da língua; e os que a amam comerão do seu                
fruto.
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Isaiah 41:10  
10 Não temas tu; porque eu estou contigo; não te assombres; porque eu             
sou o teu Deus; eu te fortalecerei; sim, eu te ajudarei; sim, te sustento com               
a destra da minha justiça. 
Joshua 1: 9  
9 Não to mandei eu? Seja forte e de boa coragem; não temas, nem te               
espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde fores. 
Deuteronomy 31: 8  
8 E o Senhor é o que vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem                  
te desamparará; não temas, nem te espantes. 
Matthew 10:36  
36 E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. 
Isaiah 54:17  
17 Nenhuma arma que se formar contra ti prosperará; e toda língua que se              
levantar contra ti em juízo, tu deverás condenar. Esta é a herança dos             
servos do Senhor, e a sua justiça é de mim, diz o Senhor. 
Deuteronomy 20: 4  
4 Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, para pelejar contra ti               
contra os teus inimigos, para te salvar. 
Joshua 10: 8  
8 Disse o Senhor a Joshua: Não os temas, porque os entreguei na tua mão;               
ali ninguém se levantará diante de ti. 
Luke 10:19  
19 Eis que te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo               
o poder do inimigo; e nada te ferirá em absoluto.
Mark 16: 17-18
17 E estes sinais acompanharão aos que crerem; Em meu nome expulsarão           
demônios; eles falarão com novas línguas;
18 Eles pegam as serpentes; e se eles beberem alguma coisa mortal, isso            
não os ferirá; porão as mãos sobre os enfermos, e eles se recuperarão.
2 Corinthians 10: 4
4 (Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas            
para Deus, para destruição de fortalezas;)
James 1:12
12 Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando é          
provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o            
amam.
Hebrews 12: 1
1 Visto que também nós, cingidos de tão grandes nuvens de testemunhas,           
deixamos de lado todo o peso eo pecado que tão facilmente nos cerca, e             
corremos com paciência a carreira que nos é imposta. ,
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1 John 4:19  
19 Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. 
Romanos 8: 27-30  
27 E o que esquadrinha os corações sabe o que é a mente do Espírito,               
porque faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. 
28 E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que             
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 
29 Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem           
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre               
muitos irmãos. 
30 E a quem ele mesmo predestinou, a estes também chamou e a quem              
chamou, a estes também justificou; e aos que justificou a esses também            
glorificou. 
Jeremiah 51: 20-24  
20 Tu és o meu machado de guerra e as armas de guerra; porque contigo               
destruirei as nações, e contigo destruirei reinos; 
21 E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro; contigo despedaçarei o             
carro eo seu cavaleiro; 
22 contigo despedaçarei homens e mulheres; contigo despedaçarei velhos e          
jovens; contigo despedaçarei o moço e a criada; 
23 Também contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho; contigo           
despedaçarei o lavrador e seu jugo de bois; contigo despedaçarei capitães e            
governantes. 
24 E tornarei a Babilônia ea todos os moradores da Caldéia todo o mal que               
fizeram em Sião aos teus olhos, diz o Senhor. 
Habakkuk 1: 5  
5 Eis que estais entre os gentios, e considerais, e maravilhais, porque farei             
uma obra em vossos dias, em que não haveis de acreditar, embora se diga. 
Jude 23  
23 E outros salvam com temor, puxando-os do fogo; odiando até a            
vestimenta manchada pela carne. 
Julie filha do rei na sexta-feira, 09 de agosto de 2019 
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Profecía dada a irma Valery no grupo de orações no dia 8 de setembro de 2019 

 MULTIDÃO VEM 

   Som de trombetas nesta hora 8 vezes.. 

   Aleluias! Eis que a multidao vem ai, eis que o vale de ossos secos da vida... 

  Som de trombetas nesta hora 3 vezes.. 

Eis que a multidao acorda, eis que eles vem, homens e mulheres, eles se levantam, ganham vida,                  

eis, eis que eles se levantam, eis que eles se levantam, eis que eles se levantam, FILHOS MEUS                  

clamando..  

   Som de trombetas 1 vez, eis que MEUS FILHOS clamam, eis que eu acordo aqueles que dormem. 

   Som de trombetas 1 vez, eis que EU acordo aqueles que dormem, som de trombetas 1 vez, eis... 

   Eis que EU acordo aqueles que estao dormindo...almas para o Reino, almas para o Reino. 

Som de trombetas 1 vez. Ahh! Os meus anjos estao acordando, os meus anjos estao batendo as                  

portas, os meus anjos estao batendo as portas, os meus anjos estao batendo as portas, eis que EU                  

levanto multidoes, eis que EU levanto familias, eis que EU levanto. 

Vem ai jovens, vem ai mulheres, vem ai moveres, vem ai MEU EXERCITO, MEU EXERCITO:                

Argentina, Chile, Porto Rico.. Ai! Que EU estou acordando os MEUS, EU estou acordando os               

MEUS, EU estou acordando os MEUS, pois a MINHA NOIVA tem clamado de dia e de noite,                 

ESTOU passando a MINHA MAO, ESTOU passando a MINHA MAO, ESTOU passando a             

MINHA MAO, ESTOU passando a MINHA MAO, ESTOU passando a MINHA MAO, ESTOU             

passando a MINHA MAO, eis que EU estou acordando familias inteiras, ESTOU acordando,             

ESTOU acordando: Anjos vaoooo, vaoooo, vaooooo, vaooooo, vaoooo, vaoooo, ..Fogo, Fogo,           

Fogo, Fogo.... 

   Fogo, fogo, fogo... 

   Eis que ESTOU acordando, fogo, fogo, fogo.... 

ESTOU colocando fogo em volta do MEUS FILHOS, ESTOU colocando fogo, ESTOU             

colocando fogo em volta dos MEUS FILHOS, ESTOU colocando fogo, ESTOU colocando fogo ,              

ESTOU colocando fogo em volta dos MEUS FILHOS, em volta da MINHA NOIVA, ESTOU              

colocando fogo...a parentela da MINHA NOIVA porque a MINHA NOIVA tem clamado, a             

MINHA NOIVA tem buscado. Aiii que EU ESTOU passando na Terra!!!! ESTOU passando na              

312



Terra, em alguns paises de dia, em outros de madrugada, mas ESTOU passando na Terra, ESTOU                

passando na Terra e acordando os que sao MEUS! ESTOU passando na Terra e dando protecao e                 

livramento aos que sao MEUS. ESTOU passando na Terra e colocando fogo em volta dos que sao                 

MEUS. 

    Eis que ninguém toca nos que sao MEUS. ORDEM DADA!!!! 

China, China, China... linguas estranhas...esta tocando nos MEUS PEQUENINOS, esta tocando            

nos MEUS PEQUENINOS, eis que teu fim, raca de viboras, sera terrivel porque vos tocais nos                

MEUS PEQUENINOS, vos tocais, eis que EU blindo as criancas da casa dos MEUS SERVOS,               

Anjos mirins, Anjos mirins COLOQUEI no mundos, anjos, anjos, miriades de miriades... 

  Eis que FALEI 

JEOVA 

PAI 
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Transcricao da Profecia dada no dia 8 de setembro de 2019 a irma Valery Maurice no Grupo                 

de oracoes 1 Timoteo 6,12 

Vou balancar o mundo 

Filhos, filhos atentam bem os vossos ouvidos, vou EU passar nas nacoes, vou EU passar nas                

nacoes, vou EU passar nas nacoes. 

Eiiii!!!! Eiiii!!!! Aqueles que dormem, acordem. Vou EU abalar o mundo, vou abalar a Terra, vou                

mexer, vai abalar, vai abalar, eis que EU vou estremecer, vai estremecer o mundo, eis que o mundo                  

ira ser abalado... 

   Eiiaaaa!!!! Clamem, orem, jejum... 

Ohhh! Ohhhhh! Que EU estou levantando os meus pequeninos, que EU estou levantando os meus               

pequeninos... 

Ahhhh! Ai daqueles que zombaram do MEU FILHO. Ahhh! Ai daqueles que escarneceram o              

MEU ESPIRITO, vou EU tremer o mundo, vou EU tremer o mundo. 

   .... 

Havera maremotos, havera terremotos, vou EU abater as montanhas, vou EU secar os rios,              

ESTOU secando, a comida esta diminuindo, eis que EU estou alertando os MEUS FILHOS,              

ajuntem, ajuntem enquanto é tempo, ajuntem tudo que puderem enquanto é tempo porque EU estou               

abalando o mundo e eis que a Terra que dava leite sera seca, eis que a Terra que dava trigo sera                     

seca, nao havera comida, andarao de um lado para outro a procura de comida, andarao de um lado                  

para outro a procura de agua, mas eis que EU guardo os MEUS, aqueles que estao COMIGO,                 

aqueles que obedecem a MINHA PALAVRA, aqueles que se colocam de joelhos, eis que ESTOU               

falando. 

Eiiii!!! Havera fome, havera ranger de dentes, havera dores, mas eis que é a escolha de muitos                 

porque EU a nada obrigo, muitos nao atendem ao MEU chamado, muitos nao atendem ao MEU                

clamor, muitos nao ouvem a MINHA PALAVRA, muitos trancam a porta do coracao, muitos nao               

se querem quebrantar para saber que EU SOU na vida dos MEUS PEQUENINOS, EU SOU               

AQUELE QUE FALA, pois que EU uso os MEUS, quando EU quero, como EU quero, onde EU                 

quero. 

Eiiia! Que o mundo sera abalado: Europa do Norte, vos infiltrais como serpentes, mas nao tereis                

onde se esconderem porque toda caverna, o MEU ESPIRITO entra, nao vai haver a parte neste                
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mundo onde se irao se esconder porque EU tudo vejo, tudo EU sei, tudo EU alcanco, EU conheco o                   

vosso levantar, o vosso dormir, o vosso agir e o vosso pensar.  

Eiaaaa!!!! Brasil! Eiaaaa!!!! ESTOU entrando com agua, ESTOU devorando a terra, eis que os              

MEUS ANJOS tem ordem para derrubar, vou arrancar titulos, todos aqueles que subiram, falam o               

MEU NOME,  mas nao sao MEUS, pois eis que nao os conheco. Eiaaa!!!!! 

Raca de viboras estao espalhados pelo planeta, mas eis que EU guardo os MEUS, na frente, atras                  

e na retaguarda porque o Fogo Santo é com eles porque eles a MIM me clamaram, eles a MIM                   

clamam. 

Eiiiaaaa!!!! ESTOU dando EU permissao para abalar a Terra porque muitos nao dobram o joelho.               

Por amor ao MEU FILHO e a NOIVA que clama de dia e de noite ESTOU deixando a porta aberta.                    

Aqueles que tem ouvido, oucam, eis que MEU FILHO passeia pelo mundo a procura de               

adoradores... 

   Eiiaaaaa!!!! Eis que EU falo. 

EU SOU 

ABBA 
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Profecía dada a irma Katia no grupo de oração no dia 9 de setembro de 2019 

DERRAMAR FOGO 

   Eis que vos falo hoje .. Escutai oh Povo Meu: Vou derramar Fogo entre vós e vai queimar, então 

ficai atentos pois muitos que não são Meus serão revelados no meio de vós. Só continuem em 

oração. Sou Deus de Guerra, Batalha. Quem pode comigo? 

   Descansa filhos e filhas a peleja é minha, só orem. Unjam- se sempre e aos Meus Pequeninos. 

Também mães fiquem alertas 

   Eu cuido de vós. 

   Eu os amo hoje e sempre. 

   Jesus Cristo o filho do Deus Altíssimo. 

   Fiquem com a minha paz, Minhas rosas perfumadas. 

Jesus, Jesus. 
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Profecia entregue pela irma Katia num momento de oracao no dia 9 de 
setembro de 2019 

Msg no momento da oracao 

Pai entro na tua presença mais uma vez e te peço me revista com tua Santa 
Armadura e envia Teus Anjos para me ajudar agora. Pai perdoa meus pecados, 
minhas falhas, minhas omissões. 
Eu te consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minha língua, meus 
ouvidos, meus olhos, minhas narinas, meus pensamentos. Minha alma, meu 
espírito, meu ser por inteiro.  
Pai só tu sabes o que estou passando, as lutas, as lágrimas, seja minha Força, 
minha Rocha, Minha Fortaleza. 
Abençoe a vida de todos os partidos de todos os grupos. 
Faz o teu mover e agir. 
Abre nossos olhos e ouvidos, todos os nossos sentidos na área espiritual. 
Sabes que não temos a capacidade de ver o mundo espiritual, então nos 
capacite , para quando essa hora chegar. 
Salve as almas perdidas, tenha misericórdia delas. 
Visita a casa de cada servo e serva , pois sabes de todas as necessidades. 
Daí- me forças, preciso da tua força que vem do sobrenatural. 
Te peço tem misericórdia dos juízos, sei que não vai parar, porém tem 
misericórdia de todos nós. 
Pai me socorre sim. 
Luta com quem luta comigo. 
Contende com quem contende comigo. 
Arranca a cabeça dos Golias que querem se levantar contra mim. 
Cala a boca das línguas venenosas, difamadoras, dá uma ordem para se 
calarem. 
Tu sabes como eu estou, mas estou aqui aos Teus Pés. 
Cuida dos Teus Pequenos Anjos nos quatro cantos desta Terra. 
Cuida dos administradores dos grupos. 

Eis que vos falo hoje.  Escutai oh povo Meu, vou derramar Fogo entre vós , e 
vai queimar.  
Então ficai atentos pois muitos que não são meus serão revelados no meio de 
vós. Só continuem em oração. Sou Deus de Guerra, Batalha. Quem pode 
comigo? 
Descansa filhos e filhas a peleja é minha, só orem. Unjam- se sempre e aos 
meus pequeninos também, mães ficai alerta.  
Eu cuido de vós. 
Eu os amo. 
Hoje e sempre. 
Jesus Cristo o filho do Deus Altíssimo. Fiquem com a minha paz.  
Minhas rosas perfumadas. 
Jesus, Jesus.  
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Até aqui falou. 

Obrigada por tudo meu amado de minha alma. Grande és Tu. Te amo. 

Eu também te amo minha filha linda, enxuga as lágrimas, te carrego em meus 
braços, está doendo mais estou contigo. Teu Pai, Abba. Te amo. 

Amém, obrigada por tudo Pai, Filho e Espírito Santo.  
Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Oração 
selada no Céu. 

K. SENHOR MEU ESCUDO
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Filha minha passa a palavra. Passa a palavra para o meu povo. Passa             
a palavra para a minha noiva. Passa a palavra para o meu filho João. Passa               
a palavra. 

Vocês que duvidam. Muitos duvidam. Eu sei porque duvidam. Por que           
durante muito tempo estivestes debaixo dos jugo pesados. Muitos usaram o           
Meu nome. Falaram o meu nome. Mas, tiraram a lã de minha ovelha.             
Deixaram as minhas ovelhas de ossos secos. Por isso muitos duvidam.           
Muitos duvidam da minha palavra. Muitos duvidam dos meus profetas a           
quem Eu passo a palavra para anunciar. É…. muitos duvidam. 

Alguns dentre a noiva também duvidam. Porque durante muito tempo          
foram afastados da minha presença. De ouvir a minha voz. De ouvir a minha              
direção. De ouvir os meus ensinamentos. Estivestes nos cativeiros durante          
muito tempo. Fostes levado ao Egito espiritual durante muito tempo. Por           
isso eu estou lhe acordando. Eu estou soltando. Eu estou quebrando as            
correntes que amarram a mente. Estou quebrando as correntes que          
amarram os pés.  

Por que muitos caminham, mas não sabem para onde vão. Muitos           
caminhão, mas não sabem que direção. Muitos ouvem muitas vozes mas           
não sabem ouvir a voz do pastor. A voz que vem do Espírito. Que é o meu                 
Espírito Santo. Muitos se perderam nas encruzilhadas. Nos vários caminhos          
que foram apresentados. Muitos se perderam.  

Muitos se perderam nos caminhos das prosperidades, da riqueza, do          
adorno. Da feitiçaria. Da idolatria. Da macumbaria. Levantam os altares.          
Depositam nos altares. Mas, esses altares que depositam, não são meus.  

Muitos duvidam. Muitos duvidam que Eu ainda tenho profetas na face           
desta terra. Pois olham para ela e dizem quem é ela para falar? 

Mas, o meu prazer está nela. Me dá prazer no coração. Porque Eu a              
escolhi desde do ventre da mãe dela. Eu a visito com anjos desde quando              
ela nasceu. Pois Eu uso a boca dela nesta hora. E não é da vontade dela mas                 
é a minha. Porque assim me dá prazer passar na casa dela. Porque assim              
me dar prazer fazer morada na casa dela, na vida dela.  

Muitos duvidam. Muitos duvidam. Já não ouvem a voz do Espírito           
Santo. Já não ouvem o chamado do Meu filho. Já não ouvem.  

Porque o inimigo tem tampado o ouvido e tem lhe enganado os olhos.             
Vos tem embelezado com as belezas deste mundo.  

Você não ouvi. Anunciai. Anunciai a minha vinda. Porque o Meu filho            
está a posto. Ele está a posto. Ele clama por misericórdia. Para tempo para              
acordarem. Muitos que estão dormindo. Porque existem noivas que também          
dormem. Noivas que estão perdendo as vestes. Porque tem se enganado           
com o mundo. Tem embelezando os olhos. Tem se adornado com as coisas             
deste mundo. 
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Mais eis que a dor maior é o olho que é o coração. A dor maior é o                  
coração vivo. Não é o muito que sabeis… o muito que vestis… o muito que               
andais … mas o muito que estas em minha presença... intimidade.  

Vocês ouvem a minha voz? Quando Eu digo, para tudo que Eu vou             
falar? Vocês me ouvem quando lhe chamo na madrugada para orar?  

Eis que acordo alguns durante a noite para clamar. Enquanto outros           
estão fazendo outras coisas que Eu autorizo. Autorizo o descanso de alguns            
e autorizo o levantar de outros. Porque Eu conheço as vossas dores. Eis que              
são carne. Mas o Meu Espírito vivifica em vocês. Aqueles que tem o coração              
segundo a minha vontade. Você que dúvida. Estou dando um alerta. Abram            
seus ouvidos. Abram seus ouvidos do coração.  

Eu não conheço títulos. Eu não conheço cadeiras. Eis que cheira mau.            
Abutres. Comedores de carniça. Vou passar a minha mão. Vou passar a            
minha mão. Daqueles que tiram a lã da minha ovelha. 

Aí daqueles que estão nas cadeiras! Aí daqueles que estão nas           
cadeiras se não dobrarem os joelhos no dia de hoje. Aí daqueles que estão              
nas cadeiras. Abrirei a terra. Para aqueles que estão agarrados nas cadeiras.            
Por que o único digno da cadeira, é o meu filho. Atentam bem os vossos               
ouvidos no dia de hoje.  

Yehovah. ABBA. PAI. 
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Mensagem transcrita do Chat dos Remanescentes 

2019.09.09 - LEVANTAI 

MENSAGEM : 

LEVANTAI ! LEVANTAI ! . LEVANTAI ! PORQUE EIS QUE VOS ACORDO PARA A              
BATALHA . 
ESTOU PASSANDO COM O MEU MANTO ACORDANDO OS MEUS . 
LEVANTAI ! 
LEVANTAI ! 
LEVANTAI ! 
EIS QUE AS NAÇÕES SE COLOCAM EM PÉ . 
EIS QUE MINHA NOIVA ESTÁ DE PÉ . 
EIS QUE ME COLOCO EM PÉ E LEVANTO O MEU EXÉRCITO . 
LEVANTA - TE ! 
PORQUE MINHA NOIVA TEM CLAMADO , TEM OBEDECIDO A MINHA VOZ . 
EI , QUE EU TOCO , TOCO , NAS 
NAÇÕES PARA ACORDAR OS QUE SÃO MEUS .  
LEVANTAI ! 
LEVANTAI !  
LEVANTAI ! 
EIS QUE ESTOU PASSANDO MEU MANTO NESTA TERRA . 
OS MEUS ANJOS ANDAM NESTA TERRA . 
OS MEUS ANJOS ANDAM NESTA TERRA . 
ESTOU TIRANDO EU A SURDEZ , ESTOU TIRANDO EU A SURDEZ. 
PORQUE MEUS FILHOS A MIM CLAMAM. 
EIA , EIA ! 
PORQUE ASSIM ME AGRADA A VOZ DA MINHA NOIVA , ASSIM AGRADOU A             
VOZ DA MINHA NOIVA .  
PASSO EU NESTA MANHÃ NOS FAMILIARES DE MINHA NOIVA . GUARDANDO ,            
LIVRANDO , PROTEGENDO . 
EIS QUE EU ESTOU CONVOSCO MEUS FILHOS , E ATENDO O VOSSO CLAMOR             
E O VOSSO CHAMAR . 
EIS QUE EU FALO NO DIA DE HOJE .  
EU VOS AMO MEUS FILHOS ! 
JEOVÁ PAI . 
EIS QUE ESTOU RENOVANDO . 
ESTOU RENOVANDO AS FORÇAS . 
ESTOU RENOVANDO O VOSSO ESPÍRITO. 
EIS QUE ESTOU RENOVANDO O VOSSO CAMINHAR , O VOSSO FALAR , O             
VOSSO AGIR . 
ESTOU RENOVANDO ! 
ESTOU RENOVANDO TODOS AQUELES QUE ME BUSCAM . 
ESTOU RENOVANDO . 
ESTOU RENOVANDO ESPÍRITOS DE GUERREIROS . 
ESTOU RENOVANDO ESPÍRITOS DE GUERREIROS . 
ESTOU EU DERRAMANDO NA FACE DA TERRA , ESPÍRITO DE GUERREIRO . 
FOGO SANTO ESTÁ DESCENDO! 
FOGO SANTO ESTÁ DESCENDO! 
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FOGO SANTO ESTÁ DESCENDO! 
FOGO SANTO ESTÁ DESCENDO! 
DESCENDO ! 
DESCENDO ! 
DESCENDO ! 
LEVANTEM A MÃO ESQUERDA ! 
LEVANTEM A MÃO ESQUERDA AQUELES QUEM ME OUVEM ! 
LEVANTEM A MÃO ESQUERDA AQUELES QUE ME OUVEM ! 
PORQUE ESTOU DESCENDO COM FOGO SANTO .  
LEVANTEM A MÃO ESQUERDA AQUELES QUE ESTÃO ME OUVINDO ! 
NESTA HORA MINHAS GUERREIRAS . 
LEVANTEM A MÃO . 
EIS QUE ESTOU AVIVANDO COM FOGO SANTO . 
ESTOU PASSANDO EU DESDE O ALTO DA CABEÇA A PLANTA DOS PÉS .             
ARRANCANDO TODA DOR . 
ARRANCANDO TODO CANCASSO DE ENFERMIDADE . 
TUDO AQUILO QUE ESTAVA NO OCULTO , NO VOSSO CORPO NESTA HORA .  
EIS QUE OS MEUS ANJOS TEM A BANDEJA , ESTÃO ARRANCANDO ! 
PORQUE ASSIM ME APRAZ ATENDER O PEDIDO DA MINHA NOIVA . 
PORQUE ASSIM ME APRAZ OUVIR O CLAMOR DA MINHA NOIVA . 
EIS QUE ESTOU PASSANDO AVIVANDO . 
ESTOU TIRANDO EU AS ENFERMIDADES . 
ESTOU TIRANDO EU O OPRÓBRIO . 
ESTOU TIRANDO EU O ACUSADOR PORQUE ASSIM ME APROUVE ATENDER O           
CLAMOR DA MINHA NOIVA. 
PORQUE ELA SE SANTIFICA NA MINHA PRESENÇA. 
EIS QUE ME LEVANTO ! 
UNÇÃO DE CURA NO VOSSO CORPO  
UNÇÃO DE CURA . 
EIS QUE ESTOU TIRANDO DO ÍMPIO PARA PROVER OS MEUS FILHOS. 
PORQUE OS MEUS FILHOS TEM CLAMADO A MIM . 
EU VOS AMO MINHAS FILHAS ! 
EU VOS AMO MEUS FILHOS ! 
COM AMOR ETERNO . 
PAI YAHOVA . 
HÁ , MUITOS DORMEM ! 
HÁ , MUITOS DORMEM ! 
HÁ , MUITOS DORMEM ! 
HÁ , MUITOS DORMEM ! 
HÁ , MUITOS DORMEM ! 
HÁ , MUITOS DORMEM ! 
O SENHOR SOPRA ... 
ESTOU PASSANDO O REFRIGÉRIO NAS ALMAS DAS MINHAS FILHAS . 
O SENHOR SOPRA ... 
BRASAS VIVAS EU VOS TOCO BRASAS VIVAS . 
EU VIS TOMO BRASAS VIVAS ! 
TOCHAS VIVAS ! 
TOCHAS NO MUNDO CELESTIAL E NO MUNDO FÍSICO . 
TOCHAS ! 
TOCHAS ! 
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TOCHAS ! 
TOCHAS VIVAS , EU VOS ASSENTO COMO TOCHAS VIVAS . 
TOCHAS DO MEU REINO . 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/09/the-fiery-kickoff-event-review-part-2/ 

Esta é uma revisão do que o Espírito Santo me disse no passado sobre 

2019.09.10 - “O Evento Inaugural Ardente”. O objetivo disso é advertir os 
pecadores e o corpo de Jesus Cristo das coisas que estão por vir, para que 
você possa se preparar tanto no espírito como nos preparativos físicos 
que o Senhor os guia. Não sei quando isso acontecerá, só sei que o tempo 
se aproxima cada dia mais e que, quando vier o mundo, como você 
sabe, nunca será o mesmo. Os Estados Unidos não se arrependerão 
antes que isso aconteça, por isso não pode ser evitado. Embora isso ainda 
não tenha acontecido, ele tomará lugar quando o pai o permitir. O 
Espírito Santo me disse: “Diga a eles que quero que eles peçam 
desculpas, desista dos pecados e volte para Mim. Estou aqui esperando por 
você de braços abertos. 

Ele ama muito cada um de vocês! 

Leve isso diante do Senhor em oração e veja o que Ele deseja que              
você faça sobre isso. 

Bênçãos, amor, paz e proteção para todos vocês em nome que está            
acima de todo nome, Yahshua ha Mashiach, Jesus Cristo! 

Jeff Byerly - 
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Peça do quebra-cabeça do fim dos tempos a ser lançada em breve 5 de maio               
de 2017 

Filhos, eu já disse antes que ninguém sabe o dia ou a hora do meu               
retorno, porque ainda existem peças para o quebra-cabeças do fim dos           
tempos que nenhum homem tem. A maioria das peças do quebra-cabeça           
está no lugar, mas uma delas será lançada em breve. 

Muitos homens estão pegando peças de quebra-cabeças e forçando-os         
em lugares que não vão, e isso está tornando a imagem pouco clara. O final               
desta temporada trará clareza e você entenderá exatamente onde está          
quando o evento “inaugural” ardente acontecer. O colapso financeiro seguirá          
em breve. Então será difícil conseguir comida e muitos passarão fome, mas            
meu remanescente alimentará multidões ainda maiores do que eu, pois fui           
ao Pai. O mundo inteiro mais uma vez entrará em guerra e mais de um               
quarto dos habitantes da terra será morto por armas e bombas, pela fome,             
pelas doenças e pelos animais da terra. Haverá muitos martirizados durante           
esse período e vingarei a morte deles quando o número deles for cumprido. 

Tudo isso acontecerá antes do dia do SENHOR. O grande dia Nossa            
indignação, vingança, retribuição e ira serão derramadas sobre os filhos da           
desobediência. 

Vou livrar meu povo de todas as suas distrações mundanas, para que            
me procurem sozinhos. 24 de junho de 2017 

Vou livrar o Meu povo de todas as suas distrações mundanas, para que             
Me busquem sozinhos. Este mundo passará por mudanças drásticas e          
rápidas e seus dispositivos eletrônicos serão inúteis. 

Meus filhos, tudo isso faz parte do meu plano! 

Antes que isso aconteça, você verá “o evento inaugural”, o colapso           
econômico, a guerra civil, a lei marcial, a comida será escassa, a perda de              
liberdade de viajar para onde você deseja, as transmissões de internet, rádio            
e televisão censurarão qualquer coisa relacionada a Mim, Jesus; destruição          
maciça e perda de vidas humanas como nunca antes e assim por diante. 
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Depois deste tempo calamitoso, as máquinas do homem serão         
silenciadas e acalmadas e Minha noiva remanescente será transformada         
enquanto se esconde em seus aposentos, enquanto sob a Minha sombra, em            
um instante. 

Você os verá encher seus céus e o sol e a lua serão bloqueados por               
suas espaçonaves. 4 de julho de 2017 

A única maneira de sobreviver ao que está por vir nesta terra é pelo              
Meu nome. 

Alguns desses monstros iníquos já estão na Terra e muitos outros           
estão a caminho. 

Você os verá preencher seus céus e o sol e a lua serão bloqueados por               
suas espaçonaves. 

O coração dos homens lhes faltará por medo, mas aqueles que Me            
conhecem não terão medo. 

Aqueles que Me conhecem perseguirão esses caídos, porque o Meu          
poder é maior que o deles. EU SOU o criador deles, mas não os criei do jeito                 
que são agora. 

Eles se tornaram bestas horríveis no dia em que se afastaram de mim             
e de meu pai. 

Mas eles ainda cumprem a Minha vontade, julgando os pecadores          
impenitentes, que ainda podem clamar por mim até que o frasco final seja             
esvaziado. Eles escolheram se rebelar contra Mim e o Pai, mas têm limites             
que não podem atravessar. Mesmo estes serão feitos para dobrar seus           
joelhos diante de mim e dizer: “JESUS É SENHOR!” 

Existem homens maus deste mundo que dão a esses caídos autoridade           
sobre a terra, mas eles se voltam contra eles, porque não têm lealdade ou              
amor, porque eles não são de mim. Essas bestas perversas governarão o            
mundo com seu sistema por um curto período de tempo e até convencerão a              
maioria dos homens na terra de que eles são seus criadores com seus sinais              
e maravilhas mentirosas. Os eleitos, Minha Noiva, saberão quem eles são e            
terão poder e autoridade sobre eles enquanto a última grande colheita dos            
convidados da bodas da ceia são trazidas. 

Quando ocorrer esse evento de inauguração, você saberá que esses          
tempos começaram. 

O tempo que você tem agora é hora de preparar suas roupas. 
Lave-as no Meu sangue e Me conheça intimamente. 
Seu Criador, Salvador e Rei Vindouro, 
Jesus, Yahushua 
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O evento será realmente tão repentino naquele dia que não haverá tempo            
para se preparar! 15 de julho de 2017 

O momento perfeito dos eventos do Pai não foram informado a           
NENHUM HOMEM! Seu aviso para se preparar é AGORA! 

Você NÃO saberá quando o evento inaugural será, poderá ser hoje,           
amanhã, semana que vem, mês que vem ou ano que vem. ESTEJA PRONTO             
SEMPRE! 

O evento será tão repentino naquele dia que não haverá tempo para            
se preparar! 

Muitos ficarão chocados com os eventos que logo chegarão e          
desejariam ter prestado atenção às Minhas advertências, que vêm ocorrendo          
constantemente há muitos anos. Nos últimos dias, as advertências         
aumentaram ainda mais em número e intensidade, mas cada vez menos           
ouvem porque amam mais as trevas do que a luz porque suas ações são              
más. Você não sabe quando será o último aviso, poderia muito bem ser             
hoje! 

Sintonize seu "rádio" para ouvir o sinal do Senhor, 3 de agosto de 2017 

Em breve receberemos e "atualizaremos" nossos "rádios" ou        
"receptores" assim que o "evento inicial" acontecer. Poderemos ouvir o          
Senhor mais claramente e com maior volume. O Senhor vai aumentar o sinal             
de saída do nosso "rádio" para nossas mentes e espíritos, embora Ele            
permaneça inalterado como sempre. Nosso "receptor" será capaz de lidar          
com mais de seu "sinal" e, portanto, seremos capazes de ouvir e entender             
melhor o que Ele está nos dizendo. 

Isso não deve ser confundido com a nossa transformação completa,          
que acontecerá durante o sexto selo de Apocalipse, capítulo 6, por volta dos             
3 dias de escuridão. 

Esta é uma revelação incrível! 

ALELUIA! 

OBRIGADO SENHOR! 
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Tenho compromissos divinos esperando por você! 8 de agosto de 2017 

Quando o "evento inaugural" ocorrer, as pessoas ao seu redor          
precisarão de respostas e estarão desesperadas por esperança e amor.          
Vocês serão os únicos a dar o que precisam. É neste momento que você              
começará a ouvir a Minha voz mais claramente do que nunca, se estiver Me              
buscando com todo o seu coração e tendo seus pecados cobertos pelo Meu             
sangue derramado. Se eles precisam de cura, você os curará. Se eles            
precisam de comida, você os alimentará. Se eles precisam de milagres, você            
os executará. Se eles precisam de um salvador, você os guiará a Mim. Vocês              
são meus remanescentes, meus discípulos, meus amigos, meus filhos, meus          
vencedores, meus irmãos e irmãs, MINHA NOIVA! 

No entanto, vou avisá-lo que, após o evento, a opressão e a            
perseguição aumentarão muito e muitos que não me conheceram         
intimamente o suficiente darão as costas a você e a mim. Essa queda             
ocorrerá para dar espaço a todos aqueles que você trará ao reino e eles              
serão nossos convidados no casamento e na ceia do Cordeiro. Muitos           
pensam que Me conhecem e isso será revelado quando eles seguirem aquele            
que diz que ele é o messias, o salvador do mundo, aquele que unirá o               
mundo inteiro contra Mim. Eu o destruirei pelo sopro da minha boca e pelo              
brilho da minha glória. Pois o pecado não pode permanecer na plenitude da             
Minha presença. 

A convergência está acontecendo agora! 12 de agosto de 2017 

Todas as coisas são para o Meu propósito e todas ocorrerão em uma             
ordem muito curta e concisa após a realização do "evento de inauguração".            
Este será um "ataque de bandeira falsa" orquestrado pelos seguidores do           
maligno, Satanás. Mais uma vez, eles tentarão enganar o mundo,          
acreditando que alguém além deles, os chamados "terroristas", são os que           
causam essa destruição, mas você saberá a verdade porque Eu lhe disse            
anteriormente.  

A maneira como os maus fizeram as coisas no passado é como os             
farão novamente. É por isso que você vê tanta conversa sobre guerra entre             
os líderes políticos do seu mundo. Todos sabem que está chegando e este             
será o catalisador. Este é o plano dos malvados. Neste momento, permitirei            
abrir uma porta que não será fechada até depois da Minha volta. Eu falei              
muito disso no passado e você saberá quando isso acontecer, não é algo             
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oculto no Espírito, mas deve ser claramente visto em seu mundo físico. A             
destruição será 10 vezes pior do que qualquer coisa que você já viu, mas é               
apenas o começo, muito mais se seguirá. Eu permitirei, mas não é de Mim. 

Minha ira virá depois e os seguidores do maligno se esconderão de            
Mim e eles não escaparão NÃO INTERESSA ONDE ELES ESCONDEM! A           
destruição que será executada por Minhas mãos no julgamento e eliminará           
qualquer coisa que o inimigo seja capaz de fazer! 

É no Meu tempo perfeito, que só o Pai e Eu sabemos, que isso vai               
acontecer. Lembre-se de que meu tempo não é linear como o seu, mas por              
eventos. Depois disso, os eventos virão um após o outro. Você deve prestar             
atenção à ordem dos eventos e desconsiderar as datas em seus calendários.            
Depois que eles acontecerem, você será capaz de entender como Meu plano            
foi elaborado, mas não antes. 

Barack Obama será adorado como Deus, pois o Deus deste mundo o            
pocessará, 17 de agosto de 2017 

Muitos cairão porque acreditam nas doutrinas de demônios e homens          
que disseram que não teriam que sofrer durante esse tempo. 

O tempo de que falo é o tempo após o "evento inaugural", mas antes              
da transformação de Minha noiva remanescente. Como já lhe disse          
anteriormente durante esse período, você começará a ouvir Minha voz com           
mais clareza e muitos milagres acontecerão, mas você ainda não será           
totalmente transformado em um corpo imortal, mas a medida do Meu           
Espírito aumentará se você estão habitando no lugar secreto em santidade e            
humildade. 

É durante esse período que Barack Hussein Obama voltará ao poder e,            
como já lhe disse antes, ele se tornará o anti-Cristo final. Se você olhar              
atentamente algumas fontes de mídia que relatam pelo menos alguma          
verdade, pode ver que ele nunca foi embora e que está planejando seu             
retorno. Ele está trabalhando em seu plano maligno nos bastidores para           
remover Donald Trump como presidente da América e terá sucesso após o            
evento de bandeira falsa que eles planejaram. 

Depois disso, a vida que você conhece não mais existirá e os eventos             
acontecerão tão rápido que você não poderá acreditar, mas estou lhe           
dizendo agora que vai ser assim. A economia será a primeira coisa a cair              
após este "evento inaugural de bandeira falsa" e, em seguida, a guerra            
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atingirá todo o mundo. A guerra civil ocorrerá na América, bem como            
desastres naturais e invasões de todos os lados. 

A América será destruída, pois ela é a Babilônia, a grande. 

Ainda há alguma dúvida de que minha mão de proteção está decolando de             
sua terra por causa do grande pecado desta outrora grande nação? 28 de             
agosto de 2017 

Meu povo, por acaso não falei claro? 
Esta tempestade (furacão Harvey) não é o “evento inicial”, pois Eu não            

te falei que envolveria incêndio? Eu não disse a você que será 10 vezes mais               
destrutivo do que você já viu, América? A lei marcial será declarada em toda              
a América? Isso poderia ser considerado um “ataque terrorista” ou “bandeira           
falsa”? 

Meus avisos devem ser levados a sério, mas com que facilidade você            
parece esquecer. Minhas advertências são trazer arrependimento dos        
pecados deste país, mas isso só vem de alguns. 

Você ainda está em descrença em relação ao julgamento que tem Befallen            
America? 10 de setembro de 2017 

Ainda chega o dia em que tudo mudará repentinamente! 

Este será o dia do fogo que eu lhe falei muitas vezes. 

Depois disso, você precisará viver pela fé em Mim porque o dólar            
valerá quase não valerá nada. Após onda após onda de “desastres naturais”,            
o “evento de bandeira falsa, pontapé de saída” deve ocorrer. Permitirei que          
eles comecem, mas eu mesmo o terminarei quando Minha ira for derramada           
sem mistura ou diluição. Meu povo não está designado para isso, mas será            
provado e testado por esses eventos que estão chegando agora.

Desejo falar com você muito claramente, para que meu povo não fique            
confuso quando as coisas que estou prestes a falar começam a acontecer.            
19 de outubro de 2017 

Eu já lhes disse muitas vezes que haverá um evento que começa a             
sequência de destruição do fim dos tempos e cataclismo, que logo será            
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seguido por Minha ira. Já falei muitas coisas sobre esse evento: será o             
"pontapé inicial" de muitos outros eventos que serão muitas vezes piores. 

Este evento ocorrerá na América e será 10 vezes mais destrutivo do            
que qualquer coisa que ela já tenha visto. Após esse evento, o sistema             
financeiro da América e do mundo começará a entrar em colapso           
completamente. Não será da noite para o dia, mas acontecerá rapidamente. 

Este evento será um ataque de "Bandeira Falsa" orquestrado pelos          
líderes das trevas que agora são conhecidos como "Estado Profundo". Eles           
se escondem nas sombras, mas eu os vejo e os expôrei depois que terminar              
de deixá-los fazer sua destruição como parte do julgamento de um povo            
impenitente, para levá-los aos Meus braços abertos. Entenda que todos          
esses julgamentos devem causar arrependimento e redenção de uma         
geração iníqua que não seguiu os Meus caminhos. Os julgamentos se           
tornarão cada vez piores à medida que o mundo não se arrepender. 

O evento "Bandeira Falsa" também envolverá incêndio, mas não o tipo           
que você espera. Mais uma vez (como no 11 de setembro), isso virá de              
armas avançadas de "tecnologia alienígena" que muitos de vocês nem          
sabem que existem. Será feito para parecer que veio de um dos países             
inimigos e que eles causaram a destruição. Mas, na verdade, virá do inimigo             
interno. O outro por sua vez, retaliará, e assim começará. Os Estados Unidos             
entraram na Segunda Guerra Mundial com um ataque de "Bandeira Falsa"           
(Pearl Harbor) e ele entrará na Terceira Guerra Mundial da mesma maneira. 

Agora ela descobrirá que EU SOU não luta mais por ela. A América             
sofrerá uma derrota humilhante e devastadora porque ela não Me segue           
mais. 

Após o colapso financeiro, a guerra civil nos Estados Unidos começará           
porque todos os benefícios e direitos que as pessoas adoraram e esperam            
desaparecerão, e somente aqueles que Me seguem de perto estão previstos. 
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Transcricao da Profecia dada no dia 11 de setembro de 2019 a irma Esmeralda.  

Mensagem encaminhada a irma Claudia e a irma Luana Claudia no privado no mesmo              

horario. 

EU SOU O SENHOR 

   Iniciando com oracao e linguas estranhas: Senhor Amado, Glorioso e Deus Eterno, o Senhor diz         

que EU SOU O SENHOR na vida de todos, nao fiquem preocupados porque EU SOU O SENHOR.                 

O SENHOR vai guardar o que sao seus, nao se preocupem. No momento certo o Senhor fara saber                  

todas as coisas, no momento certo Deus vai fazer saber, Deus dara sinais no ceu .... linguas                

estranhas....EU SOU O SENHOR que fala, nao temas o Senhor é Deus nas nossas vidas, o Senhor                 

vai guardar as familias, vai guardar os lares, o Senhor vai preparar mantimentos, ninguem vai               

ficar desprovido. EU VOU PROVER todas as coisas, nao fiquem preocupados. Se preocupem em              

me buscar, preocupem em ME BUSCAR, procure fazer a MINHA VONTADE, procure            

orar...linguas estranhas....Clama, clama, clama porque EU SOU O SENHOR DE VOSSAS VIDAS,            

nem um mal lhe sucedera, nem praga alguma chegara a tua tenda porque aos MEUS ANJOS darei                 

ordem ao respeito de cada um. Louvado seja o nome do Senhor, Amado Pai nos cubra com o Teu                   

Sangue. Derramarei sobre voces as bencaos dos ceus, tanta virtude, os dons..  

Oh Igreja! Prepara-te, levanta-te para que EU venha te abencoar, levanta-te para que EU venha               

dizer que EU SOU DEUS na tua vida porque EU SOU DEUS NA TUA VIDA. Ohh Levanta!!!!                 

Aleluia! Aleluia! Aleluia!! Nos cubra com teu sangue. O Senhor é Deus na tua vida. Derramarei                

sobre voces as bencaos dos ceus. Nao temas EU SOU SENHOR TEU DEUS QUE FALA...EU SOU                

DEUS HAMASHIA...linguas estranhas...Gracas eu dou a Deus por tudo, Deus seja louvado.... 
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Transcricao da Profecia dada no dia 11 de setembro de 2019 a irma Esmeralda.  

Mensagem encaminhada a irma Claudia e a irma Luana Claudia no privado no mesmo              

horario. 

OUTUBRO 

 Em forma de canticos, presenca de linguas estranhas e falando o idioma espanhol. 

Senhor, Senhor te diz agora que EU SOU DEUS em tua vida, que o Senhor esta aqui a te dizer                     

que EU SOU O SENHOR! E quem te fala, é quem te diz que SOU O DEUS que tudo que faz nao                      

temeras, pois que tu homens e criancas nao temeram. 

Eis que a onda vai levantar, eis que a onda vai levantar e muitos vao se desesperar porque eis que                     

EU vou levantar mais que la, mais que alto, é sobre o que vai alardear... 

O Senhor vai levantar a onda, vai levantar, o Senhor vai ....muitos nao estao ME ESPERANDO,                

muitos nao estao ME ESPERANDO, estao dormindo, estao dormindo, estao dormindo. Vou            

levantar uma grande onda, o mundo veras a minha gloria, vou levantar uma grande onda, muitos                

vao se perder na onda, mas os pequenos, MEUS pequeninos EU vou guardar, EU vou               

guardar...Aleluias, os pequeninos EU vou guardar. JESUS, ELE esta chegando, EU SOU O             

SENHOR. EU VOU levantar aquela onda e muitos vao se desesperar, EU SOU O SENHOR que te                 

fala agora nao desfaca a minha fala, EU SOU O SENHOR que falo a ti e digo hoje que SOU O SEU                      

DEUS..linguas estranhas...EU SOU O NOME que ouvirei, EU SOU O SENHOR que vou falar, eis               

que a onda vou levantar. 

Oracao..Santo e Glorioso é o Senhor. Senhor é o seu nome. O Senhor disse que neste mes de                  

outubro vai ser um mes terrivel, vai ser um mes tenebroso. Santo é o nome do Senhor, que era pra                    

ficarmos espertos, pra nao dispersarmos, pra ficarmos em oracao, ficarmos no clamor, na             

reverencia...linguas estranhas...o Senhor é Deus porque tudo que ELE fala, ELE cumpre. 

O mundo esta convertido em pecado, o mundo esta convertido em ilusao. Levanta, vamos orar,                

clamar, buscar porque eis que ESTOU a porta, eis que ESTOU, ja passei do batente da                

porta...linguas estranhas...o Senhor é o Senhor que fala...linguas estranhas...O Senhor é quem diz:             

EU SOU A PORTA E QUEM ENTRAR POR MIM TERA VIDA ETERNA.... linguas estranhas... 

Cobre-nos com o Teu Sangue Pai. Ohh derramarei sobre ti, derramarei sobre um povo que me                

serve de um sincero coracao a minha virtude, os meus dons. EU SOU CONTIGO. EU SOU                

CONTIGO.. linguas estranhas...Glorias a Deus, Senhor. 
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O Senhor vai trabalhar de forma diferente na vida de cada um, o Senhor vai tomar os caminhos na                    

vida de muitos. Muitos nao estao esperando e Deus esta avisando, o povo nao esta acreditando...                

linguas estranhas...Levante, cante, ore, clame...ohh derrame sobre eles Santo Deus Eterno. O Senhor             

vai derramar a misericordia. Muitos estao dispersos, mas o Senhor vai acordar. O que sao SEUS o                 

Senhor vai acordar, vai despertar, para orar, para jejuar... linguas estranhas...Santo Deus dos             

Exércitos. Aleluias, Glorias ao Deus dos Exércitos, eis que uma grande onda vai se levantar, diz o                 

Senhor...muitos vao se perder, muitos vao estar dispersos..ohhh Deus dos Exércitos, mas os que sao               

SEUS, o Senhor disse EU VOU guardar os MEUS pequeninos. EU VOU guardar os que sao                

MEUS.... linguas estranhas ... 

O SENHOR diz prepara-te, prepara-te, prepara-te. EU SOU O SENHOR QUE FALO... linguas             

estranhas....Senhor Eterno, o Senhor vai derrarmar a sua furia, o Senhor vai derramar a sua furia                

porque o mundo esta devasto, o mundo esta perdido, o homem destruiu tudo o que EU FIZ, diz o                   

Senhor...o que tenho feito, o inimigo tem destruido, o inimigo tem colocado a mao, tem tocado e o                  

homem tem feito conforme o inimigo tem falado. O homem nao esta dando ouvidos a minha                

Palavra, ta olhando para atras. Senhor tenha misericordia, mas EU vou puxar cada um, quem for                

meu vou mascara..EU VOU colher o que é meu, VOU levar para o Reino da Gloria... linguas                 

estranhas....porque é tempo da colheita, eis que vou passar e vou colher os MEUS... linguas               

estranhas...Prepara Igreja. Prepara, muitos vao chorar a perda porque EU SOU DEUS, EU VOU              

pegar o que é MEU... linguas estranhas... para que nao se perca aqui... linguas estranhas...EU VOU                

LEVAR para o MEU REINO. Louvado seja Deus...Aleluia Pai..Glorias... linguas estranhas ...oh            

Deus dos Exércitos tenha misericorida Pai,  fazemos a Tua vontade Senhor Jesus, Bendito é o Pai.. 

Ohh derramarei minha furia, tirarei do mundo primeiro aqueles que sao os MEUS para que nao se                 

percam, para que nao se contaminem, para que nao perquem... linguas estranhas...Aleluias! Oh Pai!              

O Senhor vai tirar o que é DELE irmaos, o Senhor vai passar e vai colher o que é DELE.  

Antes de tudo isso, o Senhor vai colher muitos, muitos, muitos...o Senhor disse que é para a Igreja                   

se preparar porque muitos vao chorar a perda dos seus. Oh Senhor tenha misericordia. Prepare               

Igreja, fique na comunhao... linguas estranhas... O Senhor nao é Deus de brincadeira... linguas              

estranhas...Oh Deus tenha misericordia! Gloria Pai! Derramarei sobre tu a virtude dos céus, tomarei              

a boca de muitos... linguas estranhas...vou falar, vou usar para pregar a MINHA PALAVRA, para               

pregar as MINHAS PROFECIAS. E ai daquele que nao der credito..Ai daquele que nao ouvir e                

fizer pouco. Louvado seja Deus. Ai daquele que tocar no meu ungido, ai daquele, ai daquele...                
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linguas estranhas...Derrama, o Senhor esta capacitando, o Senhor vai capacitar muitos ... linguas             

estranhas... 

E momento que voces louvem, cantem porque EU VOU fazer sacudir este lugar, este planeta vai                

ver que EU SOU DEUS. EU VOU tremer a terra de tal forma que ninguém vai entender...nem                 

cientista, nem homem nenhum, levantarei sobre este povo a minha ira, levantarei a minha ira sobre                

este povo porque EU SOU O SENHOR porque a Igreja nao esta buscando como é pra buscar.                 

Muitos estao adormecidos, muitos estao preocupados com as coisas desta vida, preocupado com o              

que veste, com o que calca. EU SOU DEUS, EU PREPARO, EU DOU, EU PREPARO, NAO SE                 

PREOCUPE. SE PREOCUPE EM FAZER A MINHA OBRA, FAZER A MINHA VONTADE.            

Abra a tua boca porque EU VOU usar da tua boca para falar, EU VOU usar da tua boca para                    

pregar.. linguas estranhas... EU VOU usar da tua boca para repreender o mal, EU VOU usar da tua                  

boca para curar, EU VOU usar da tua boca para expulsar demonios, EU VOU usar da tua boca para                   

fazer a MINHA vontade.. linguas estranhas.... 

Derramarei sobre voces as virtudes dos céus, levantarei sobre voces as virtudes dos céus.. linguas               

estranhas... 

EU SOU DEUS QUEM FALA E NAO TEM OUTRO DEUS APOS MIM 

EU SOU O SENHOR JESUS  

JESUS DE NAZARENO, CRISTO DEUS PAI TODO PODEROSO, FILHO DO DEUS PAI            

TODO PODEROSO, CRIADOR DOS CEUS E DA TERRA 

EU SOU DEUS 

ABBA PAI

O SENHOR E DEUS 
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2019.09.11 - A Tempestade de Todas as Tempestades 

PALAVRA do SENHOR 11h30 Hora do Reino Unido 
Escrituras de 2 Reis 20: 1-11 e Salmo 91 

Meus filhos, meu povo, preparem-se para encontrar o teu criador,          
porque eu sou o SENHOR do céu e da terra. Eu, o SENHOR, sou o único                
Salvador. Não há outro deus, não há outros deuses. Antes de Mim não há              
outro. 

Meus filhos, meu povo, estou avisando que a tempestade de todas as            
tempestades virá sobre a face desta terra. 

Chegou a hora de colocar sua casa em ordem 
Chegou a hora de vir antes de Mim se arrepender ou você vai morrer 
Chegou a hora de invocar o Nome do SENHOR 
Chegou a hora de abandonar tudo por Minha causa 
Chegou a hora de deixar todos os seus ídolos, sejam eles os que seus              

olhos vêem, ou seus ouvidos escutam ou aqueles ídolos escondidos em seus            
corações. 

Chegou a hora porque Eu vejo todos aqueles ídolos escondidos e vou            
expô-los, porque Eu sou a Luz do mundo. Em Mim não há trevas. Portanto,              
traz eles para Mim com toda humildade, para que eu não passe você para o               
reino das trevas, para os que praticam a iniqüidade. 

Isso é a minha misericórdia. Este é o Meu amor, porque Eu não terei              
nenhum outro deus diante de mim. 

Chegou a hora da obediência à Minha Palavra. 
Chegou a hora de Me colocar acima de todas as coisas. 
Separa-se... Separa-se... Não ande junto com o ímpio. Não fique no           

caminho dos pecadores, porque Eu tenho lhe chamado para ser um povo            
santo, um povo peculiar, para a santidade que Eu tenho te chamado.            
Chamei você para o Reino da Luz, e não para o domínio das trevas              
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governado pelos principados deste mundo e de Satanás. Pois essa escuridão           
não faz parte do Meu Reino. 

Separa-se… Separa-se… 
Não sente na companhia de zombadores.  
Não compartilhe com a idolatria deles. 
Meus filhos, Meu povo, chegou a hora vir a Mim porque você precisa             

ficar protegidos da tempestade de todas as tempestades que rasgarão a           
terra em pedaços como nunca aconteceu antes. Você não consegue, nem           
mesmo com toda sua imaginação, o que o homem mau está preparando            
para seus semelhantes. O inimigo tem liberado e há um mal sendo            
preparado que só Eu, o SENHOR, poderá te salvar e mover você para fora do               
perigo. 

Agora não é a hora de procurarmos prazeres. 
Agora não é a hora para danças, para festividades. 
Agora É A HORA para luto, de pano de saco e de cinzas. Somente em               

Mim, você encontrará descanso e abrigo da tempestade de todas as           
tempestades. 

Essas não são ameaças sem sentido, como muitos supõem. Estes são           
tempos sóbrios e os eventos a serem revelados acontecerão de repente. A            
explosão, a explosão de eventos, se espalhará pelo mundo inteiro. 

Não se deixe enganar pela paz, não há paz pela frente, apenas guerra             
e maldade. 

Eu te chamo para se juntar... se juntar… Comigo neste momento. 
Chegou a hora de você Me ouvir, e não um homem. Procure minha             

face. Procura-me na fenda da Rocha, pois sua própria vida será salva            
APENAS pela cobertura da Minha Mão. 

Não há tempo para ficar com preguiça. Procure Meu abrigo. Procure           
descansar na Minha Sombra. Eu sou sua única fortaleza que é capaz de             
protegê-lo da tempestade das tempestades que se aproxima. 

Separa-se… Separa-se… não há outro nome, senão Jesus, que pode te           
salvar. 

Uma armadilha perversa, que nem os homens percebem, vai vir sobre           
toda a terra. As conseqüências criadas por ignorância, de corações          
enganosos, e corações sem arrependimento. 

Agora é a hora de colocar a sua casa em ordem. 
Agora é a hora do arrependimento. 
Agora é a hora de se livrar de todos os seus ídolos, mesmo aqueles              

que ninguém pode ver, mas eu, o Senhor, testo o coração de todos. Eu sei               
todas as coisas. 
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Atenção! Meus servos, fiéis, que esperam por Mim hora após hora para            
entregarem Minhas Palavras, não de paz, mas de advertência. Pois esta é a             
Minha Misericórdia; este é o Meu Amor. 

Não ame o mundo e nada que pertence a ele, porque se amar, não              
compartilhará no Reino de Meu Pai. 

Meu Reino não é deste mundo. 
Procura-me e viva 
Procura-me e Eu vou protegê-lo da tempestade das tempestades que          

está chegando. 
Não se deixe enganar, quando ouvir as palavras 'Paz Paz'. Saibam que            

destruição acontecerá repentinamente. 
SAIBAM disso Meus filhos, Meu povo, se vocês Me amam com todo seu             

coração, alma, mente e força, Eu os salvarei, Eu vou protegê-los. Quando            
você clamar no dia da angústia, descerei rapidamente sob asas como águias            
e o levarei para fora da mina. Eu te livrarei, porque Eu sou o Jesus; e Eu sou                  
poderoso para salvar, não há outro nome debaixo do céu do qual os homens              
podem ser salvos. 

Então Meus filhos, Meu povo, agora é a hora de separar… 
Procure Minha face, procura-Me para que você viva, pois eu, Jesus,           

tenho as chaves da morte e do inferno. 
Não sejam enganados por nenhum homem pois eles querem te          

machucar, pois ele é do mundo e ele senta em trevas. 
Eu, Jesus Sou do Reino de Meu Pai. Eu e meu Pai só temos o céu em                 

mente. 
Separa-se… Separa-se… 
Não se deixe enganar Meus Filhos, Meu Povo. Não se deixe enganar            

por palavras enganosas, elas são palavras que te levaram somente à morte. 
Escolha a vida… Escolha a vida…. 
Os dias estão chegando, o tempo da Minha Vinda é mais cedo do que              

você pensa. 
ARREPENDA ou você vai perecerá 

EU SOU O SENHOR 
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Palavras recebidas em 11.09.2019 horário 09.52 até às 10.00 horas 

pela irma Katia 

SENHOR MEU ESCUDO 

Filhas e Filhos, eis que faço coisas novas no meio de vós. 

Acautelai-vós. 

Não julgueis, para não sedes julgados. 

Julgamento é algo muito sério. 

E não dei autorização para julgamento. 

Muitos se questionam onde ESTOU , quando o mal acontece. 

Estou presente, olhando, porém o homem tem sua própria vontade. 

Muitos não querem me ouvir! 

O que posso fazer? 

Chorar? 

Muitos duvidam dos que falam por MIM! 

Teria EU de descer a Terra para vos falar? 

Muitos vao cair, EU vou permitir, para mostrar quem EU SOU. 

Muitos vao duvidar destas palavras aqui escritas pela minha filha. 

Até quando? 

Vou me calar, só observar. 

EU Jesus, Yeshua Hamashia. 

339



Profecía dada a irma Valery no grupo de orações 1 Timoteo 6.12 no dia 11 de setembro de 
2019 

REFRIGÉRIO 

   EIS QUE TRAGO EU O REFRIGÉRIO NA VIDA DAS MINHAS FILHAS. 

O INIMIGO QUERIA TERMINAR CONVOSCO, EIS QUE A FURIA E GRANDE, MAS A              

MINHA MAO E SOBRE TODOS AQUELES QUE ME BUSCAM. A MINHA MAO E COM              

TODOS QUE ESTAO NA MINHA PRESENCA. 

VISTES VOS COMO ELE ATACA NA CALADA DA NOITE, NO ESCURO E POR              

DETRAS? 

EIS QUE ESTA SEMPRE ATENTO AO QUE VOCES FAZEM, MAS EU O CONFUNDO NA               

MENTE, NO ENTENDIMENTO E NO AGIR NO DIA DE HOJE. 

A MINHA MAO VAI PESAR SOBRE TODOS QUE MEXEM COM UM PEQUENINO MEU              

PORQUE A MIM ME APRAZ OS QUE ME AMAM. 

EIS QUE FOI PERMISSAO MINHA TAMBEM PARA QUE VEDES QUE DEVEIS VIGIAR             

DE DIA E NOITE, POIS O VOSSO INIMIGO NAO DORME MAQUINANDO ARTIMANHAS            

CONTRA VOS MEUS FILHOS 

EIS QUE NO DIA DE HOJE VOS ALERTO IGREJA: VIGIAI O QUE PENSAI, O QUE                

FALOU, COM QUEM FALAI, COM QUEM ANDAI. 

ESTOU PASSANDO EU NO CORACAO DE CADA UM TIRANDO E MOSTRANDO TUDO             

O QUE NAO ME APRAZ, POIS EIS QUE OLHAI PARA VOS, ANALISAI VOSSO             

PROCEDER,  VOSSO AGIR  E VOSSO PENSAR 

   MINHAS FILHA  EU VOS AMO 

NAO E TEMPO DE DISPERSAO, POIS O TEMPO ESTA BREVE: NAO APONTEIS O DEDO               

A UM IRMAO, AJUDAI VOS UNS AOS OUTROS, LEVANTAI OS FERIDOS, AJUNTAI O             

EXERCITO. 

CADA UM ESTEJA NA POSICAO PARA O QUAL EU CHAMEI, AMEM SE UNS AOS               

OUTROS, POIS AQUELE QUE NAO TEM AMOR AO PROXIMO NAO E DIGNO DE MIM.              

AMAI OS QUE VOS AMAM, MAS AMAIS MAIS OS QUE VOS ODEIAM. 

   LIBEREM PALAVRAS DE AMOR UNS PARA COM OS OUTROS. 

   EIS QUE FALEI NO DIA DE HOJE. 

340



COM AMOR ETERNO. 

JEOVA 

JESUS 
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Mensagem dada a nossa irma Valery no dia 12 setembro de 2019. 

CONCUSPICENCIA. COROA. SALVACAO 

ATENTAI A SALVACAO, CUIDADO COM A CONCUSPICENCIA. ATENTAI A         

SALVACAO, CUIDADO COM A CONCUSPICENCIA. ATENTAI A SALVACAO, CUIDADO         

COM A CONCUSPICENCIA. ATENTAI A SALVACAO, CUIDADO COM A         

CONCUSPICENCIA.  

Muitas coroas podem cair, CUIDADO ao vosso falar no oculto, EU estou atento ao vosso falar,                 

EU ouco o vosso murmurar, EU ouco as blasfemias…Ai quem se levanta contra os MEUS               

pequeninos. 

Eis que o Senhor mostra uma caveira espiritual, o Senhor ta olhando com olhos flamejantes. Ai de                  

quem mexer com os meus pequeninos, quem eu ajuntei...Ai aii aaiii! Invisivel, invisivel, invisivel,              

invisivel porque assim me apraz...(O SENHOR ESTA FURIOSO COM OS QUE BLASfEMAM E             

MURMURAM, OLHOS FLAMEJANTES) 

  Eis que falo no dia de hoje. 

JESUS 

Depois da visao, a irma avista uma pessoa passando na rua de camiseta preta com figura de soldado                  

mulher com arcos e flechas e com asas nos pes, querendo caminhar em cima das montanhas.                

(CONFIRMACAO) 
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Transcrição da Profecia dada a irma Valery no dia 12 de setembro de 2019 no Chat 

Audio 47s: 

Eis que o Senhor diz isto é o principio de muitas coisas que voces nao entenderao, para a logica do                     

ser humano nao ha entendimento, nao ha razao, nao aceita, mas eis que EU estou para além da                  

razao porque EU SOU DEUS. 

Aquele que esta na carne, nao consegue entender, nem compreender, nem aceitar as coisas que                

estao no espirito, muito mais verao. Preparem-se porque é so o inicio.  

   Shalom 

   JESUS 

Audio 27s: 

Sao os mesmos egipcios, os mesmos fariseus que continuam perseguindo o meu povo, os               

mesmos, a mesma linhagem. Eis que cheira mal. 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iXJFkZiX_IE 

2019.09.14 - “Não temais; estai quietos, e vede o 
livramento do Senhor”, Êxodo 14:13 

[o SENHOR falou isso 3 vezes]

Meus filhos, ouço seus gritos, ouço seus corações chorarem. É a Terra            
dos Mortos. E aonde os Mortos estão, também estarão os abutres. Eu tenho             
meus anjos poderosos ao seu lado. Eles também estão fazendo a obra de             
Meu pai. Eles também são meus servos. Eles são meus anjos ministradores            
e existem inúmeras Legiões ao seu redor. 

Eu sei das tribulações que estão passando. Tudo está para mudar.           
Tudo tem mudado. Tudo já está estabelecido no céu. Tem os que estão para              
a condenação eterna e tem aqueles estão para a vida eterna. Está selado.             
Está escrito em Meu livro. 

Agora você vai me ver agindo em seu favor. Então Eu falo, ‘estais             
quietos e vede o livramento do Senhor’. Se entregue, pois a batalha é             
Minha. Eu tenho toda a eternidade em minhas mãos. Eu tenho todos os             
eventos, desde do início até o final.  

Eu estou fora do tempo. Porque Eu sou o tempo. Eu estou de fora de               
todos os eventos. Pois Eu tenho colocados eles para enganar e outras para             
salvar. 

Eu conheço os bodes. Eu conheço as ovelhas. Eu conheço meus           
pequenos cordeirinhos. Eu escuto seus gritos. Seus gritos que bateu nos           
seus machucados quando criança. Eu sou a sua força. Eu sou seu libertador,             
não tema meus pequeninos. Nesta mesma noite, você sentirá ainda mais           
fortemente a presença de meus poderosos anjos. 

Fique quieto e saiba que Eu sou Deus. Fique quieto e entregue todas             
as suas preocupações. Me chame. Ore para mim. Dependa de mim. Por que             
isso é uma verdadeira batalha espiritual que você não pode sobreviver ou            
vencer sem Mim. 
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Muitos estão caindo. Eles estão caindo pois eles não confiaram em Mim            
mas no homem. Não confie em nenhum homem meus filhos. Em nenhum            
homem. Venha para Mim e me procure todas as vigias da noite. 

Crianças, escutem! Não tenha medo. Não olhe para a tempestade.          
Olhe para Mim. Eu te fortalecerei. Eu sei que você é fraco, mas Eu sou sua                
força.  

Eu sei onde o inimigo entra. Ele está procurando com te derrubar. Ele             
vai usar todos os truque do livro para te derrubar. Me chama. Resista o              
Diabo. Pisa na cabeça dele e retorná ele ao remetente.  

Eu estou lutando suas batalhas. O que está crescendo em você é            
minha força. Minha Palavra para o inimigo. Onde há um homem morto, lá os              
abutres se reúnem.  

Não tenha medo, meus filhos, porque os gozadores estão sendo          
liberados. Os zombadores ficarão em cada esquina. Você será visto como           
louco, lunático e até ilusório. Não tenha medo, pois eu também enfrentei            
homens com esses espíritos.  

Eu estou aqui, meus filhos. Meus pés estão sob esta terra assim como             
foi em Sodoma e Gomorra. Meus anjos estão aqui para protegê-lo. Para te             
salvar e para te redirecionar. Não tenha medo. 

Estai quieto e veja o livramento do SENHOR, porque Ele é poderoso            
para salvar. Separe dos mortos. And deixa o morto enterrar seu próprio            
morto. A noite está chegando agora. Não há agora nenhum tipo de restrição             
para o que o homem deseja. E ele usará isso. 

Venha a Mim e Eu lhe falarei para quem você deve orar. Os             
ensinamentos que foram passados para você tem te afastado do desejo de            
Deus. 

Eu vou lhe ensinar como orar. Eu vou lhe falar do como construir             
minha casa de oração. Tem muitos de quem eu te disse para você parar de               
orar por eles. Mas, por que você pergunta.  

Por que Eu conheço o coração deles. Eu já tenho decidido os que são              
filhos da Destruição e aqueles que serão e são os filhos da luz.  

Não se entristeça mais. Por que eu tenho rejeitados eles. Eles tem            
escolhidos os seus caminhos. Eles estão marcados pelos seus próprios votos. 

Eu te digo meus filhos, orem de acordo com a minha vontade. Procure             
Minha vontade. Me procura. Me procura todos os dias e o que eu gostaria              
que você fizesse. 

Não faça sua própria coisa. Não faça de acordo com seus próprios            
caminhos. Me procura e Eu irei direcioná-lo. Não procure o homem de jeito             
nenhum. Ele vai com certeza te enganar. Não confia em nenhum homem.            
Me procure somente. 
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Porque sou Eu somente, Jesus, que posso fazê-lo passar, brilhando          
como ouro, através desses fogos.  

Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Eu vou ter misericórdia            
em quem Eu vou ter misericórdia. Eu terei compaixão em quem Eu terei             
compaixão.  

Escolha. Não olhe para trás. Os tempos estão perigosos. Chegou a           
hora de me seguir. Não há mais demora. Agora, tira a poeira dos seus pés.               
Olhe para mim, porque não tem mais ninguém que pode salvar totalmente. 

Estai e vede o livramento do Senhor. 
Eu sou Jesus. Antes que Abraão existisse, EU SOU. EU SOU o Deus de              

Abraão, Isaac e Jacó.  
Obrigado Jesus. 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tMprkD7ET40 

2019.09.14 - Perseguição Está Chegando 

Eis o que o Senhor falou… Alerta o Meu povo você que é chamado de 
Sentinela. Alerta o meu povo que a perseguição está a caminho. O 
Devorador, o Destruidor, vai destruir o morno cujos corações são pelos 
tesouros deste mundo.  

Tudo está sendo devorado. O gafanhoto está vindo em enxames para 
devorar aquelas coisas profanas. Ídolos que não podem falar. Orem para 
eles, vocês, filhos desobedientes de Deus. Ora, usando O Meu nome porque 
é isso o que está você está fazendo, oh! crianças que estão sendo 
enganadas e que escutam as mentiras. 

As suas orelhas que estão coçando, não coçará mais, mas vai queimar 
porque você tem escutado mentiras. Eu, Jesus, escolho as coisas tolas desse 
mundo para por vergonha naqueles que pensam que são sábios em seus 
próprios olhos. 

Vocês cobras! Vocês seguem o seu próprio rabo e isso vai lhe morder. 
Suas próprias palavras vão te devorar. Aqueles que tem se glorificados em 
seus próprios esforços para nada. 

Perseguição estão voando nas asas dos gafanhotos e serpentes porque 
eles estão te procurando. Você são bodes. E não podem estar com minhas 
ovelhas. 

Você não tem nenhum lugar em seu coração para o Seu Deus. Porque             
o seu orgulho, a sua riqueza, tem estrangulado Minha Palavra.

Oh nação enganada! Perseguição está nas asas do inimigo e Eu tenho            
levantado minha mão para destruir todos os trabalhadores da iniqüidade. 

O tempo está curto. Estou vindo em breve. E muitos não estão            
preparados. E continuarão a serem enganados. Porque você ouve o homem           
e seus ensinamentos. Por acaso não te ordenei para Me consultar primeiro? 
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Por acaso não lhe entreguei a promessa que é o Selo do Espírito             
Santo? Por acaso não falei que o Meu Espírito Santo iria lhe guiar e lhe               
direcionar a todas as verdades?  

Você tem abandonado o poço das águas vivas. E decidiu marchar para            
o Reino de Deus usando os seus próprios poderes. Oh nação tola!

Quem tem te enfeitiçado? Eu estou te avisando agora que a            
perseguição está chegando para os filhos da desobediência. Porque teria          
sido melhor para você se nunca tivesse conhecido o caminho da justiça e             
salvação. 

Por acaso Eu tenho prazer nisso? Por acaso Eu não sofro, do mesmo              
jeito que o Espírito Santo sofre. Porque nós somos um. O Pai, o Filho e o                
Espírito Santo, nós estamos em acordo. NÓS SOMOS UM. 

Para aqueles que ainda são Meus filhos, apesar de serem fracos, vocês            
são fortes. Porque Minha presença está perante você. Minha presença está           
de atrás de você. Eu vou te livrar da armadilha do ímpio. 

Para o Meu amor, para a minha noiva virgem, Eu estou lhe preparando             
para Me receber em toda a santidade. Não fique surpresa de jeito nenhum             
meu amor pelas provações que está enfrentando. Sou Eu, Jesus, que messo            
cada pessoa. Sou Eu, Jesus, que vou banhar você com Minha graça. O meu              
favor por aqueles cujos os corações são irrepreensíveis diante de Mim.  

Não se surpreenda que Eu estou fisicamente separando você para o           
Meu propósito. Eu digo a verdade: somente aqueles que tem o coração puro             
poderão ver a face de Deus. Somente estas crianças que Eu tenho            
circuncidado no coração, pela Minha mão, estarão pronto para Me receber.           
Porque a eles foram ensinados sobre Mim e não o homem. 

Minha mão tem castigado mas em medida restrita. Porque Eu terei           
misericórdia em quem Eu vou ter misericórdia.  

Aí daqueles que tem incluídos palavras, livros fora da Minha santa           
palavra. Por acaso não é o suficiente que Eu Me entreguei? - O Verbo se fez                
carne. Por acaso é meu braço muito curto? As Minhas Palavras não são o              
suficiente? Elas não são puras até mesmo ao mais simples? 

Aí de vocês professores da lei! Que amarra as pessoas, Meus filhos,            
nos quais eu tenho libertado na cruz. Está terminado! Aí de vocês teólogos!             
Porque vocês tem cortado a Minha Palavra, um Deus vivente, em pedaços. E             
pisado em cima do Autor da vida. Seus dias estão contados. 

Onde está a justiça? Onde está a misericórdia? O propósito de toda a             
minha lei é isso… Ame o seu vizinho com a si mesmo. E, até, mesmo até                
nisso, o mandamento mais simples de todos, você não consegui viver;           
devido ao tamanho de seu orgulho. 

Aí de vocês fariseus! Que lê a minha palavra mas não faz o que Eu                
falo. Você prestará contas ao meu Deus, Meu Pai, naquele dia. O dia que              
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você muito espera. Mas, não é um dia de alegria mas de grande tristeza.              
Tristeza, além da medida. 

Aí de vocês professores! Aí de vocês Fariseus! Eu falo a verdade, não             
há nada novo debaixo do sol. Suas obras de iniqüidade não tem nenhuma             
diferença do tempo em que andei nesta terra. Sim, o Verbo se fez carne. 

Eu, Jesus, vim de cima. Mas você é desta terra. Do pó você veio, a               
semente de Adão, você continuará.  

Escute meus filhos, vocês que Eu amo, porque Eu te amei com um             
amor eterno. Eu não tenho lhe esquecido. Eu nunca vou te deixar e nem te               
abandonar.  

O tempo está começando a ficar muito estressante aí para frente. Se            
mantenha perto de Mim. Mantenha perto de Minha palavra. Porque é uma            
lâmpada ao seu pé. Uma luz para o seu caminho. Mantenha o seu olhos              
fixado em Mim. Porque Eu sou o Autor e o consumador de sua fé. 

Eu tenho lhe carregado desde o início. Eu vou lhe carregar até o final.               
Devido ao Meu grande amor por você.  

Sim, meus filhos, é tanto uma benção estar na palma de minha mão             
mas também um peso porque você carrega minha semente, Minha Santa           
Palavra, e Minha Luz. 

Meus filhos, os dias estão escuros pela frente. Somente, Eu poderei lhe            
carregar para a Minha gloriosa luz. Eu vou carregar você do mesmo jeito que              
um bebê nasce do ventre de uma mãe.  

A dor de parto do Meu povo vai aumentar. O joio e o trigo deverão ser                
separados para sempre mas não ainda. Eu vou derramar em você uma            
porção dupla de Meu Espírito Santo. Ele vai te guiar e te direcionar.  

Sim, minha sentinela. Alerta o Meu povo porque a perseguição está           
bem perto. Para alguns, será a destruição eterna. A fé deles afundaram.            
Porque o coração deles é para o pecado. Os prazeres desse mundo.  

Perseguição vai trazer o Meu fogo santo. Eu vou ter um sacerdócio            
santo. Santo para Mim. Porque não tem nenhum outro Deus além de Mim.  

Levante. Fique firme no poderoso poder de Yeshua porque estou          
voltando em breve para a minha amada noiva. 

Você está preparado para a minha aparição? Porque muitos continuam          
a andar no caminho largo. Mas, Eu tenho o Meu remanescentes nos quais Eu              
tenho escolhido. Fraco. Tolo aos olhos das orgulhosos.  

Eu amo eles. E eles não se apegam às coisas cobiçadas deste mundo. 
Atenção! Perseguição está chegando. O SENHOR reina de cima. E Eles           

todos choram…. santo, santo, santo. 
Arrependa-se! Porque o tempo está chegando perto para os filhos de           

desobediência.  
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Para os que amo, Eu digo, ‘Espere por Mim. Eu estou vindo em breve              
para você, minha noiva.’ 

Antes que Abraão existisse, EU SOU. Yeshua El Shaddai 
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Transcricao da Profecia dada a irma Valery durante uma conversa telefonica no dia 14 de 
setembro de 2019 

O dialogo se inicia assim: 

E hoje, todos nos estamos passando por um deserto espiritual. Tenho que dizer que espiritual                

também é o nosso fortalecimento porque é ai que temos que nos apresentar aos pés de Cristo.  

Hoje nos falamos com os irmaos, temos como nos comunicarmos, contamos sendo fortes uns com                

os outros, mas chegara o dia que estaremos sos. Irma, vai chegar aquele dia que nao poderemos                 

olhar para ninguém e neste dia tu tens que ser forte e firme no Senhor Jesus porque de ti dependeras                    

a salvacao da tua casa, da tua familia, a tua propria salvacao, irma. 

As vezes o Senhor permite o silencio para que nesse silencio possamos ver o que é estar no deserto                    

e é um deserto espiritual.  

E neste silencio devemos imaginar o nosso Senhor Jesus que estava neste deserto, estava la                

sozinho, sendo testado, sendo provado, passando por varias situacoes, humilhacoes, mas dentro            

Dele havia uma certeza. 

Nos aprendemos que no deserto nos nao deixamos de amar os nossos irmaos. Minha irma, a nossa                  

salvacao é individual, nos estamos sendo treinados para que sejamos fortes e no momento do abalo                

que nos temos que buscar a Cristo, a nossa primeira tendencia como ser humano é buscar o homem. 

A nossa primeira tendencia como ser humano é buscar o consolo no homem, com os irmaos,                 

certo? E certo, nao é errado, mas temos que aprender a buscar o nosso primeiro consolo no Senhor                  

Jesus, e Ele que nos consolara quando nao tiver mais luz, quando nao houver mais comunicacao,                

quando comecarem os “ai ai ai...” deste mundo. Ai nos nao teremos um irmao ou irma para falar,                  

vai ser diretamente com o Senhor, percebes? E como muitas coisas estao acontecendo é permissao               

do Senhor para o nosso refinamento. 

Devemos ser dependentes de Deus, na dor, na alegria, no choro, entendestes minha irma? (Uma                

pausa e no meio da conversa telefonica, a irma Valery passa estas Palavras de parte de Deus para a                   

irma): 

“Filha, Filha, filha este desanimo Meu Filho sentiu no deserto, este desanimo, esta tribulacao Meu                

Filho sentiu no deserto; esta dor, este desapego meu Filho sentiu no deserto; o sentir-se so Ele                 

sentiu no deserto, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, mas Ele perserverou porque sabia que Ele tinha                 

uma Casa para onde Ele iria voltar; Ele perserverou porque Ele sabia que o Pai Dele esta a espera.  

E como os soldados que vao para o Exército, que vao para a batalha, vao para a luta, mas eles                     

sabem que tem que perseverar, lutar para chegar até o fim, para voltar pra casa. O troféu deles é                   
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ganhar a batalha, trazer a bandeira para o Pais deles, mas o vosso troféu é celestial, vosso troféu é                   

trazer convosco a coroa na cabeca e com voces muito mais, muito mais almas, voces estao passando                 

por estas dores iniciais agora porque o mundo vai passar por estas dores todas, o Mundo ira passar                  

pelo sofrimento, pela aflicao, pelo desespero, pelo desanimo, mas ai Meus Filhos irao entrar para               

salvar, para levar a a Palavra, irao entrar para levar o Sustento, irao entrar para trazer o amor que                   

tenho por Eles porque Eu nao vos desemparei, Eu nao vos deixei sos, Eu nao vos deixei orfaos,                  

estao todos passando por um refino, por uma escola, mas Eu nao desamparei nenhum, tendes que                

ter confianca em Mim. Confia em Mim, Filha. Confia em Mim. 

Eu nao te desamparei Filha, nao choras, nao choras, nao choras, Eu nao te desamparei nao Filha,                  

Eu olho para cada um, Eu olho para cada um. 

Muitos nesta horas estao sentindo a repreensao, estao sentido a exortacao, mas é o refino porque                 

voces estao sendo podados para terem discernimento, do que é certo, do que é errado; sao refinados                 

para verem as astucias, as armadilhas, como eles veem, como podem ser lancadas, como elas               

podem se infiltrar quando nao ha vigilancia, como devem se reunir. Um guerreiro quando vai para                

batalha ele leva as municoes, ele nao vai mal desemparado, ele também nao pisam no terreno de                 

qualquer forma, muitos andam de noite, outros durante o dia, mas verificam o por do sol, a lua, o                   

terreno onde vai pisar, tudo é escola. 

Vos nao estais sos, todos voces estao aprendendo porque a eletricidade vai cair, nao existira                

contato um com o outro, mas sim o meu Espirito, por isso buscai enquanto ha tempo; buscai                 

conhecer a minha voz enquanto ha tempo; buscai conhecer a minha voz enquanto vos digo, isto                

esta certo, aquilo esta errado, no momento em que o Corpo for disperso, for separado pela                

comunicacao, mas nao tirado da Minha Mao, mas tereis que saber reconhecer a Minha Voz. 

   Amem 

   Shalom 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8yC80s78kVA 

2019.09.16 - Bem, então eu estou lendo Miquéias 6:1-8: 
Ouvi agora o que diz o SENHOR: Levanta-te, contende com os montes, e             
ouçam os outeiros a tua voz. 
Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra;            
porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará              
em juízo. 
Ó povo meu; que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. 
Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi; e enviei                 
adiante de ti a Moisés, Arão e Miriã. 
Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que              
lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até             
Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. 
Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus            
altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de         
um ano? 
Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de dez mil ribeiros de             
azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu            
ventre pelo pecado da minha alma? 
Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor pede de ti,                   
senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente            
com o teu Deus? 

Leia também, Gênesis 5:24; 6:9,22; 15:6; Isaías 1:17; Daniel 10:12;          
Oséias 6:6. 

É isso que o Senhor me deu e o título é andar humildemente diante de               
seu Deus. 

Isso é o que o Senhor falou… Meus filhos, vocês são filhos da luz. Você               
é os Meus Filhos. Vocês irão e venceram o inimigo de sua alma. Vocês não               
são filhos da Destruição e nem filhos da noite. Assim como Noé andou com              
fielmente perante Mim, assim como Enoque andou com fielmente perante          
Mim, então também requisito que você ande com justiça, misericórdia e           
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humildemente diante de mim. Sempre aprendendo a fazer tudo que é certo.            
Aprenda comigo Meus filhos, porque Eu sou Jesus. Em assumir o meu fardo,             
você achará descanso para as suas almas.  

Aprenda de Mim, Meus filhos. Aprenda a andar comigo Fielmente.          
Aprenda a andar em Minha presença. Aprenda de mim porque sou humilde e             
gentil no coração. E somente em Mim, Jesus, você encontrará descanso para            
suas almas. 

Eu peço que você venha a mim e me dê os seus fardos. Será que               
existe alguma coisa muito difícil para o Senhor. Muitos pedem e apesar das             
mensagens chegar atrasada as vezes, posso aparecer com meus anjos          
poderosos para você. 

Eu apareço meus filhos com muita revelação para aqueles que          
esperam por Mim.  

Por que meus filhos da Graça sempre voltam à letra da lei? Por acaso              
não o meu sacrifício suficiente? Por acaso Eu não Sou o suficiente? Eu não              
sou como o mundo. Eu não sou um Deus que responde a pedidos carnais. 

Minhas palavras são poucas. Minhas palavras é vida até mesmo para a            
vida eterna. Por que você está surpreso com aqueles que o perseguem?            
enquanto você me procura e minha justiça? Por que você senta com aqueles             
que tem te rejeitado? Por que você ouve aqueles que ainda escolhe ouvir o              
homem em vez de me consultar? 

Venha a mim, acreditando como Abraão, que pela fé andou e continuo            
caminhando comigo. Venha caminhar comigo humildemente neste dia. Ame         
misericórdia. Aja com sabedoria e justiça.  

Por que você hesita em fazer o que Ele lhe falei para fazer? Por acaso               
não é o meu fardo leve? Por acaso não tenho carregado e limpado todos os               
seus pecados? Por acaso não tenho removido todas as suas transgressões           
para longe de você do tanto que o Leste é do Oeste? 

Por que Meus filhos você anda igual ao mundo? O que o mundo te              
oferece? Por acaso você não sabe que para ganhar o mundo inteiro é perder              
sua alma por toda a eternidade?  

Meus filhos, você não percebe as coisas finais que estão acontecendo           
nesses tempos do fim? Por acaso você não sabe que o inferno é real? E uma                
vez que você está lá, Eu não posso voltar em minhas palavras. Julgamento             
esta definido, está selado, mas só agora, que seja por uma fração do tempo,              
minha janela da Graça está aqui. 

A lei não pode ajudá-lo. O diabo só pode ajudá-lo se você prestar             
atenção em suas mentiras. Minha palavra é a verdade. Eu, Jesus, sou o             
caminho, a verdade e Eu sou a vida. EU SOU QUE EU SOU. 

E o Senhor continua a falar. A Igreja feita pelo homem continua a             
cantar e assim também os caixões estão se acumulam. As orações tem se             
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levantado. Entretanto, seus corpos e almas já estão no inferno. Não se            
engane. Eu sou um Deus que não pode ser ridicularizado. Você não pode             
adorar coisas deste mundo e, mesmo assim, caminhar comigo. É uma           
caminhada solitária. Eu sei disso porque eu andei antes de você. A subida é              
difícil. Quanto mais difícil a subida, mas difícil são os sacrifícios. 

Mesmo assim, eu sei em meu coração, você quer os tesouros deste            
mundo, e também você quer ter a aparência de como se estivesse            
caminhando como filhos da luz. Mas Eu te digo a verdade, você está se              
enganando porque Eu sou do alto. Eu vim de cima.  

Quem de vocês teme o Senhor? Quem de vocês vai Me colocar acima             
de tudo? Se você andar fielmente comigo, seu Deus, Eu nunca o largarei e              
nem te abandonarei. 

Se aprender a agir com justiça, você nunca será envergonhado. Meu           
Espírito Santo será seu advogado. Este é meu presente para todos aqueles            
que acreditam em Meu nome e fazem o que eu ordeno. Estes são eles que               
andam fielmente comigo.  

Como você pode dizer que Eu ando com você se você se sentar com os               
ensino dos homens? Ensinando isso não tem nada a ver comigo e o meu              
evangelho.  

Meu convite é claro. Eu não escondo nada. Para aqueles que vêm a             
mim com verdadeira humildade, vou colocar sobre você meu jugo e lhe            
convidarei a andar Comigo e Eu com você.  

Examine o seu coração neste dia. Porque o final está perto. Quem            
você vai servir neste dia? O Senhor continua… 

Tema o Senhor todos vocês. Porque Eu desejo um povo humilde e            
contrito diante de mim. Eu não sou deste mundo, e nem de nenhum de seus               
caminhos. Mesmo assim, por causa dos seus pecados, Eu cheguei em amor.            
O Meu sacrifício de minha vida, tem justificado muitos.  

Você vai recusar a minha graça? Vocês são homens que procuram           
diversão e que leva muitos para o caminho do diabo. Deus não pode ser              
ridicularizado.  

O tempo está muito, muito curto. Escute o SENHOR, todos vocês, ande            
na luz, enquanto ainda há luz. Ande em meus caminhos antes que as trevas              
cubra.  

Ande fielmente com seu Deus. Me procure e viva. Me procura           
enquanto ainda Eu posso ser achado.  

Antes que Abraão existisse, EU SOU.  
O tempo está tão curto, Meus filhos, mais curto do que pensa.  
Acredite como Abraão. Porque o fogo está vindo. O tremor tem que            

vir. O tremor vai acontecer na própria fundação deste mundo. 
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Jesus Cristo , Meu Filho, é a realidade. Não seja enganado. Tempo            
está curto. Bem curto. Mais curto do que pensas. 

Porque Eu Jesus sou o Caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade e               
a vida. 

EU SOU QUE EU SOU. 
E ninguém pode ir ao pai, exceto através de Mim. 
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Fonte: https://docs.google.com/document/d/139xkJlb4Zkds050EZd8gJoC0I2Y4KizGcRhR_9-k_z4/edit 

A MORTE DOS PROFETAS FALSOS 

16 de Agosto de 2019, Jeremias 28: 1-17 e Salmos 1 

Ouça a Palavra do SENHOR, neste dia. Eu não sou soberano sobre            
todos? Eu não separo o trigo do joio? Eu faço, e mais! Diz o SENHOR. A                
minha mão é dolorosamente contra os falsos profetas das terras, as nações.            
Eles blasfemiam o Meu nome de toda impureza. Eles esperam que o povo             
deles se una à sua maldade, à sua perversão corações.  

Perceba e note que você falsos profetas de Belial, vou tratá-lo e trazer             
julgamento sobre você, como Ananias. Eu digo a vocês neste dia, nesta hora             
a minha palavra para você é solene por você ter colocado no meu Povo              
jugos pesados de escravidão, escravidão ao ego, escravidão ao pecado. Eles           
não sabem que vim para libertar os cativos? Eles não sabem que eu vim              
plantar árvores de justiça onde eu transformo suas cinzas em beleza. 

Eu falo a vocês neste dia, vocês falsos profetas como Hananias (Jer            
28:5) porque você aprecia aprovação deles, o louvor deles, mas, acima de            
tudo, você adora mostrar a sua autoridade - e é orgulho quando fala por              
mim. Eu te digo a verdade, eu não te conheço! 

Quem é você para desqualificar o meu povo da sua liberdade? Quem é             
você para anular os próprios dons deles dado pelo Espírito Santo? Eu sou o              
SENHOR que não faz acepção de pessoas. Eu terei misericórdia de quem Eu             
terei misericórdia. Quem é você para decidir quem Eu devo salvar ou            
rejeitar? 

Eu te rejeito neste dia, vocês, falsos profetas. Vocês líderes fundidos           
na letra da lei. Você é um povo enganado porque você esnoba seu orgulho              
que você pensa que vê! Eu te digo a verdade que você está sentado com               
Belial nos quartos internos do pecado e da escuridão. Por qual razão você             
chuta o Meu Sacrifício? 

Minha ira, Minha ira está contra você neste dia. Você não acredita que             
sua vida será tirada de você. Mas eu declaro a você neste dia, esta palavra               
solene de meu julgamento, você será como Hananias. Derrubarei os falsos           
profetas, queimarei todos os seus livros e mandarei seus filhos para o            
cativeiro. Você escutou Belial que torceu seu coração e mente para ler e             
medir Minha Palavra com auto, adulação e feitiçaria. Eu sou a Vara que             
consome todas as víboras dos magos de todas as suas feitiçarias. 

Meus verdadeiros profetas morrem para si mesmos. Eles Me servem com           
medo e temor. Eles Me honram com seus primeiros frutos e toda sua             
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substância. Meu verdadeiro povo, Meus filhos me adoram em espírito e em            
verdade. Eles adoram o Único Verdadeiro Deus, o Messias, SENHOR dos           
Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Eles falam a verdade porque eu, Jesus, sou           
o caminho, a verdade e a vida.

Vós falsos profetas se apegam a ídolos sem valor. Roubam das viúvas            
e dos órfãos de pai. Você é o filho de Belzebu. Você escalou o muro, você                
lutou para estar em primeiro lugar. Eu te digo a verdade, você será o último.               
Serás expulso entre os incrédulos, os magos, os mentirosos, os covardes.           
Porque sois covardes e não crestes da verdade, nem andastes com           
integridade. Tendes caminhado com o conselho dos ímpios. Você se sentou           
com escarnecedores. Tuas obras são abomináveis para Mim e eu exigirei           
uma contabilidade para cada palavra ou pensamento descuidado para com          
aqueles a quem amo. 

Hoje, Eu digo a você Meu povo, eu clamo com a Minha trombeta             
através dos Meus verdadeiros profetas e mensageiros. Estes são tempos          
solenes e sóbrios. Os atos de fraude são quebrados neste dia, o Dia do              
Acerto de Contas está aqui. 

Saia, Meu povo ou vós tornar-se-ão como entulho, pois eu devo enviar            
tempestades poderosas, redemoinhos, tsunamis. Estes estão todos fora dos         
Meus Armazéns, eles estão prontos para o Dia da Destruição. A destruição            
está aqui, minha espada contra esses servos de Belial. Pode uma árvore boa             
dar maus frutos? Pode uma árvore má dar bons frutos? Não! O machado             
está na raiz da árvore má, pois não podem mais dar bons frutos. 

Bocas tortas, palavras tortas de um coração perverso. Um coração de           
auto-estima ganha a filiação de Adão e Caim. Todos vocês estão desfeitos a             
esta hora, sua morte, sua queda é iminente. Eu declaro este dia que você é               
o rabo e não a cabeça. Das bênçãos de si mesmo, agora você colhe o Dia do               
Redemoinho.

O sinal de Jonas! 
O sinal de Jonas! 
O sinal de Jonas! 

Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se 

Seu tempo é curto, sua morte é certa, pois você é como Hananias. 

Você teve sua diversão, sua risada. Eu te digo a verdade: escuridão,            
luto, choro e lamentações espera por você. Minhas costas se voltaram,           
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Minhas costas se afastaram de você em desgosto. Tuas obras me           
incomodam e eu não posso olhar para tal imundície, tanta maldade. Eu sou             
o SENHOR.

Assim, eu digo a você neste dia, meus filhos, minha noiva, meus            
remanescentes vocês são poucos realmente. Não falei em Minha Palavra,          
que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.  

Embora eu tenha lhe testado no fogo do Meu castigo, eu tenho guiado             
aqueles que escolhi desde o princípio da fundação do mundo. Eu ainda estou             
refinando você, estou removendo toda a impureza. Eu estou removendo          
você, separado para Mim, pois sou santo e preciso de um povo santo para              
mim. Santo em pensamento, santo na palavra e santo de coração. Eu            
mesmo circuncidei o seu coração, nenhum homem teve alguma participação          
nisso; quando eu, do céu, trouxe você para o Meu Reino. Pois eu sou de               
cima, não sou de baixo. Eu desci do céu. 

Não andes, te digo, com os ímpios pelos seus corações, os seus            
caminhos são corruptos e perversos. Eles não procuram por mim. Eles não            
buscam o Meu Reino e a Minha Justiça. 

A separação sagrada é anunciada, é profundo o abismo e aumenta           
cada dia mais. O abismo, a lacuna maior para a queda daqueles que             
pertencem à rebelião de Coré, estão aqui. Tudo cairá. O falecimento destes            
muitos falsos profetas foi pronunciado, não haverá escapatória, porque o          
SENHOR tem falado. 

Os dias são solenes 
Os dias são sóbrios 
Os dias são poucos 
Seja santo, seja separado. Vá fechar-se em sua casa, fale quando eu            

colocar as palavras em sua boca apenas. Minhas palavras são poucas. Eu            
estou em poucos. Muitos seguem o caminho da destruição, mas poucos           
encontram o caminho da Vida. 

Procure-me nisto e viva. 
Eu falo, eu alerto, a trombeta está soando alto e clara. 
Tome cuidado para que nenhum homem te engane. 
Procure-me e viva.  

EU SOU O SENHOR 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/09/the-fiery-kickoff-event-review-part-4/ 

REVISÃO DO EVENTO, PARTE 4 

Sim, minha glória vem com a destruição, ESTEJA PRONTO! 18 de           
agosto de 2018 

Meu povo, não fique à vontade! Tudo neste mundo não é o que             
parece! Fique alerta! Seja sóbrio e vigilante! Viva sua vida segundo o            
Espírito e não após a carne. As coisas estão mudando rapidamente e            
continuarão cada vez mais rapidamente até o fim. Chegue mais perto de            
Mim do que nunca! Esta é a única maneira que você será capaz de suportar               
até o fim e ser salvo. O pontapé de saída vem rapidamente! 

Sei que você ouviu isso repetidamente de Mim, mas é a verdade. Eu             
sempre digo a verdade. Eu não sou um homem que eu possa mentir. Sei              
que alguns de vocês pensam que estou Me repetindo e isso é verdade. A              
razão para isto é que a grande maioria não está me ouvindo. Há muitos              
anos que aviso meus profetas e vigias e alguns acordaram de seu sono, mas              
muitos milhões voltaram a dormir e ficaram sem óleo em suas lâmpadas.            
Eles não estão mais aguardando Meu breve retorno e pensam que ainda há             
muitos anos. Você não foi prometido amanhã, aqui nesta terra. A maioria            
não sabe quem Eu Sou e eles são sem esperança, porque as trevas os              
sobrecarregam e os consumiram, mas mesmo um raio da Minha luz pode ser             
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suficiente para despertá-los e transformá-los se eles estiverem entre os que           
eu escolhi. 

O Fardo de Damasco, Isaías 17, 1 de setembro de 2018 

Meus filhos e filhas, humildes, santos e fiéis, este é o tempo que vocês              
estavam esperando! Não ignoreis a que horas estás, foi revelado pelos Meus            
servos, os profetas. Muitos de Meus filhos de gerações passadas desejavam           
estar no tempo em que vocês estão agora. Você é a última geração e está               
muito perto do momento em que será revelado ao mundo. Como já lhe disse              
antes, minha glória vem sobre você, como a destruição e o cataclismo vêm             
sobre toda a terra. 

O Cumprimento de Isaías, capítulo 17, está muito próximo. Não será           
mais habitada como uma cidade quando esse evento acontecer, se tornará           
um monte de ruínas.  

Este não é o evento inaugural que já falei muitas vezes, que será nos              
Estados Unidos. Este é mais um marcador que eu dediquei para que você             
saiba onde está na linha do tempo do meu evento. Já lhe disse antes que               
mantenho o tempo pelos acontecimentos e não como o homem guarda o            
tempo. Eu já lhes disse que Israel é o meu relógio nesta terra, assim como               
as profecias nas Minhas Escrituras, os padrões do sol, a lua e as estrelas,              
pois eu coloquei e mantenho todos eles em movimento. 

Daqui a alguns dias, Sansão será desencadeado sobre Damasco e a           
partir de então a guerra não parará até o fim. Todo o meu povo, o restante                
da fortaleza de Efraim, partirá da Síria como a glória de Israel, diz o Senhor               
dos exércitos. E naquele dia a glória de Jacó será abatida, e a gordura de               
sua carne ficará magra. (Isaías 17:3-4) 

Pronto ou Não, Está Chegando. Eu Não espero por nenhum          
homem, 8 de setembro de 2018 

As calamidades e a destruição que Eu avisei estão começando a           
acontecer e continuarão a acontecer com força e velocidade cada vez mais            
até o fim. Eu predisse essas coisas para que você não tenha medo, mas              
esteja preparado. O Evento Inaugural despertará muitos daqueles que         
estavam me observando, mas adormeceram quando se tornou realidade no          
reino físico. Muitos foram seduzidos pelos espíritos mentirosos dos falsos          
profetas, que falam de paz e segurança, mas não alertam para a repentina             
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destruição que se segue. O óleo de suas lâmpadas deve estar aceso para             
poder encontrar o caminho ao longo do caminho estreito que Me leva, EU             
SOU a porta. Você deve estar pegando fogo por Mim! Embora Eu seja             
amoroso, misericordioso, sofredor e compreensivo, chegará o tempo em que          
nada mais entrará em Mim. Se você Me conhece intimamente, vai Me            
obedecer e guardar Meus mandamentos. 

Sim, as coisas alertadas agora estão se tornando sua realidade física,           
mas desejo que você tenha uma realidade espiritual diferente comigo. Você           
deve vencer e matar seus caminhos carnais! Entre no lugar secreto do            
Altíssimo, atrás do véu, na sala do meu trono, adorando e ouvindo aos meus              
pés. O inimigo não pode entrar aqui! É aqui que você receberá suas             
instruções finais durante o final dos dias.  

Para seus dispositivos, telefones, computadores e internet em breve         
deixarão de funcionar como hoje. Quando essas coisas forem tiradas, Meus           
filhos Me procurarão mais do que hoje, são uma pedra de tropeço para a              
maioria. Eu digo a você, meu povo, busque a minha voz até que você a ouça                
e não desista. Muitos de vocês ainda não aprenderam a ouvir a Minha voz,              
mesmo que eu fale com você constantemente.  

Falo com mais frequência ao seu espírito, em voz baixa e tranquila,            
mas para ouvi-lo, você deve estar no Espírito, que é o local secreto do              
Altíssimo. Às vezes falo com a alma que é mais alta e mais fácil de ouvir.                
Muito poucas são as vezes em que falo para que uma audição física possa              
me ouvir, mas acontece de vez enquanto e acontece quando Eu o escolher. 

URGENTE!, 23 de setembro de 2018 

Sim, Meu filho, você também está correto sobre o tempo urgente em            
que também está no reino físico. Vou sacudir seu país (América) antes que             
seja completamente destruído. O evento de fogo (Evento Inaugural), de          
bandeira falsa, está mais perto do que nunca, mas a maioria pensa que isso              
nunca poderia acontecer, mas acontecerá, pois não houve arrependimento         
duradouro. 

Eu digo que isso será como a música diz: 

“Urgente, urgente, emergência 
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Urgente, urgente, emergência 

Urgente, urgente, emergência 

Urgente, urgente, emergência 

Tão urgente, emergência”. 

Tenho visto alguns clamarem a Mim por um curto período de tempo,            
apenas o remanescente/noiva procura se arrepender e Me procura com          
urgência. Vejo suas lágrimas enquanto clama a Mim e sinto seu sincero            
amor por Mim e você será recompensado por sua fidelidade e diligência.  

Estes serão os que são considerados dignos de escapar de todas essas            
coisas que acontecerão e de comparecer diante de Mim porque oram           
sempre. As orações urgentes do Meu remanescente/noiva são alimentadas         
pelo Meu Espírito e realizam grandes coisas pelo Meu reino. Os milagres se             
tornará comum quando Meu povo orar com fé e urgência. Quando a            
normalidade em que você vive é removida, Meu povo clama a Mim com             
muito mais urgência. Isso está chegando rapidamente, espere e não seja           
pego de surpresa como aqueles que caíram no sono. 

Se fossem dados mais 10 anos, os robôs de IA controlados           
satanicamente controlariam a terra inteira, 28 de setembro de 2018 

Agora chamo todos ao arrependimento! Abandone seu pecado e Me          
siga. Quando meus avisos terminarem, você desejará ter outro. Quando          
seus dias de conforto e facilidade terminarem, você desejará ter mais um. 

Quando o Evento Inaugural chegar, você desejaria ter preparado mais.          
Quando a morte e a destruição vierem sobre esta nação, como uma            
inundação de fogo, você desejaria ter uma Arca de Segurança. Quando você            
estiver diante do meu tribunal, desejará misericórdia, mas não haverá! Você           
desejará ter abandonado tudo e Me seguido, mas, em vez disso, você seguiu             
o homem, seus próprios desejos carnais e, finalmente, Satanás.

Desejar orar não é nada! você precisa orar para mim! Vou ouví-lo se             
você for sincero, não importa quem você é ou o que fez. 
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Clame a Mim em arrependimento antes que seja tarde demais, Eu           
morri por cada um de vocês e tomei seu castigo porque amo você. Retire o               
pano espiritual que tapa seus olhos e veja que EU SOU O ÚNICO CAMINHO! 

Um segundo tarde demais é tarde demais! 

Jesus Cristo 

Yahushua ha Mashiach 

“Este outono será um passo gigantesco em direção à queda completa da            
América, mas o fim ainda é ainda”,  5 de outubro de 2018 

Os Estados Unidos estão caindo até agora mesmo porque não se           
voltaram para Mim. Esta queda será um passo gigantesco em direção à            
queda completa da América, mas o fim não é ainda. Após o Evento             
Inaugural Ardente, a América entrará em queda livre que não irá parar até             
que o fundo seja atingido.  

Após o Evento Inaugural Ardente, o ídolo mais alto da América será            
derrubado primeiro, sua riqueza. Serão feitas tentativas para sustentar a          
economia, mas não terão êxito. A queda da América continuará até atingir o             
fundo do poço. Nenhuma nação jamais foi exaltada tão alto quanto a            
América e nenhuma nação jamais chegará tão baixo a onde levarei a a             
América. 

América, mesmo agora os corações perversos de seus líderes e          
pessoas estão sendo revelados. Quem tem a Minha luz pode ver claramente            
as obras das trevas que prevalecem sobre a nação. Aqueles que não podem             
ver isso estão na escuridão e são cegados por ela. 

Descanse em Mim, Ande no Espírito, Tesouros Escondidos em Minha Palavra           
estão sendo revelados 27 de outubro de 2018 

Sim Meus filhos, vocês estão agora em tempos de grandes mudanças,           
mas verão mudanças ainda mais drásticas em um piscar de olhos, muito em             
breve. Meus filhos, não quero que vocês corram de um lado para o outro              
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depois do Evento de Inauguração Ardente. É por isso que Eu lhe digo essas              
coisas de antemão. Está escrito que eventos cataclísmicos, destruição de          
anjo artificial/caído, guerra, colapso econômico, fome, doença, perseguição        
até a morte, grandes terremotos, inundações e muitas outras coisas          
ocorrerão antes da Minha vinda. O que está escrito NUNCA passará em vão!             
O céu e a terra passarão, mas MINHA PALAVRA NÃO PASSARÁ SEM EFEITO!             
Eis que faço todas coisas novas porque É isso que Eu faço! Eu nunca paro! 

“As calamidades e os Eventos de Inauguração Ardente e eventos de           
bandeira falsa começarão em breve”, 4 de Novembro de 2018 

América, suas soluções políticas para seus problemas espirituais não         
atrasarão seu julgamento. Na verdade, de qualquer maneira que você votar,           
será punido. Uma maneira será mais rápida e uma maneira será mais grave. 

Seu rei atual foi nomeado para iniciar seu julgamento, mas seu antigo            
rei retornará à medida que os eventos prosseguem e terminam. Ele           
supervisionará sua destruição e depois passará a seu papel de líder dos dez             
reis. Barack Hussein Obama será a manifestação de carne e osso de Satanás             
na terra, assim como Eu era a manifestação de carne e sangue de Meu Pai,               
o Deus Altíssimo, El Elyon, YHVH.

Obama será totalmente possuído por Satanás após o pontapé inicial.          
Meus filhos na América, vocês sofrerão perseguição pelas mãos dele.          
Aqueles que não estão perto de Mim, mas se chamam “cristãos” serão mais             
perseguidos. Aqueles que se mantiveram em íntimo relacionamento e         
permaneceram santos diante de Mim sofrerão menos. Todos sofrerão         
alguma coisa e alguns serão tirados do meio do mal para a Minha presença e               
o sofrimento deles terminarão. Minha remanescentes/noiva receberão uma      
unção extra durante esse período, mesmo antes da transformação.

“América, o Evento Inaugural Ardente ainda está chegando na hora          
marcada… MINHA HORA!”, 23 de novembro de 2018 

América, digo mais uma vez, embora poucos estejam ouvindo, o          
Evento de Inauguração ainda está chegando na hora certa... MEU TEMPO!           
Tudo o que você conhece até agora desaparecerá. Sua riqueza desaparecerá           
em um piscar de olhos, porque foi feita de papel e queimará e também o seu                
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país inteiro, de costa a costa e tudo mais, exceto o que Eu protejo, que será                
muito pouco. 

“Aponta e Foca em Mim, agora, Como Um Laser!”, 16 de Dezembro            
de 2018 

Meus filhos, vocês NÃO devem apontar ou usar suas armas espirituais           
contra seus irmãos e irmãs, eles não são seus inimigos. Se você fizer isso,              
estará fazendo o trabalho do inimigo. Não deixe a fofoca sair da sua boca.              
Quando você acreditar que seus irmãos e irmãs estão errados, ore a Mim e              
Eu mostrarei o que você deve fazer. Não pense que você sabe a resposta              
perfeita em todas as situações, você não é Deus!  

EU SOU o juiz do coração e desejo mostrar misericórdia e graça e             
restaurar o relacionamento correto, aqueles que saíram do caminho estreito.          
Fale Minha verdade com amor e corrija somente depois que você procurou a             
Minha vontade numa oração bem focalizada como se fosse um laser           
apontando. ” 

Depois disso, perguntei ao Senhor quais são as coisas que Seu povo            
deveria procurar em um futuro próximo. Esta foi a resposta dele: 

“Grandes terremotos e outras mudanças na terra, o Evento de          
Inauguração Ardente, colapso financeiro absoluto, guerra civil em muitos         
lugares e nações guerreando contra nações, perseguição, doença e         
enfermidade, fome, morte em todos os lados, escuridão e as trevas cobrindo            
quase tudo, exceto a transformação do remanescente/noiva e a grande          
colheita. Todas essas coisas e muito mais acontecerão ANTES do meu povo            
ser evacuado da Terra. 

Meus filhos, simplesmente se humilhem diante de Mim, mirem e          
focalizem em Mim agora como um laser! 

Jesus Cristo 

Yahshua ha Mashiach ” 
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“2019 não é o fim, mas o seu mundo não será o mesmo que foi”, 29                
de dezembro de 2018 

Meus amados, eu já lhe disse muitas vezes através de muitos dos            
meus servos, os profetas e através de muitas mensagens, palavras, sonhos,           
visões e profecias, sobre as coisas que estão vindo sobre a terra. É chegada              
a hora, não haverá atraso.  

Não dê ouvidos às vozes falsas que lhe dizem que há atraso. Eles             
responderão a Mim por profetizar mentiras em Meu nome e permitir que            
Meu povo abaixe a guarda. As coisas podem não funcionar como você            
acredita, mas estão progredindo rapidamente. Minhas verdadeiras vozes        
estão falando com urgência agora! O sangue daqueles que foram enganados           
por aqueles que proferem palavras falsas estará em suas mãos, a menos            
que se arrependam diante de Mim e publicamente e renuncie suas falsas            
palavras proféticas que eram dos espíritos sedutores que Eu permiti que           
saíssem.  

Meus filhos, chegou a hora do Grande Engano! Muitos ministérios que           
você seguiu no passado perderam o rumo e não ouvem a Mim mais. Por não               
terem permanecido na Minha palavra e íntimo COMIGO, seguiram um deus           
criado por eles. Muitos deles têm grandes ministérios conhecidos e uma           
multidão enorme de seguidores. Peça-me discernimento e Eu darei a você           
livremente. Lembre-se do que foi dito sobre as multidões, elas estão no vale             
da decisão. Estes são os que Minha noiva/remanescente foram chamados          
para ministrar e, uma vez que os Eventos de Inauguração ocorrerem, você            
ganhará muitos para Mim e os que abandonam a fé serão trazidos de volta              
para Mim, por você, também. 
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Mensagem profética dada a irma Valery no dia 16 de setembro de 2019 

ENSINEM. ENSINEM. ENSINEM. 

Muitas crianças são inocentes, mas muitas delas veem o sobrenatural, ja percebem as entradas e                

saidas do espirito do inimigo, por isso muitas falam, mas os pais nao prestam atencao. 

Assim como uso criancas para profetizar, é que os olhos espirituais estao abertos. Muitos pais nao                 

creem, mas elas alertam as entradas e saidas dos inimigos. 

   CLAMEM MEU SANGUE 

   PURIFIQUEM A VOSSA CASA 

   SANTIFIQUEM A VOSSA CASA 

   O mundo nao esta preparado para o que vem. 

Ensinem os jovens a clamar o Meu Sangue pois sera fundamental ja que as batalhas se                 

aproximam. 

   Eis que falei. 

JESUS 
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Mensagem profética dada a irma Valery no dia 16 de setembro de 2019 

Recolha dos pequeninos, Minhas crianças 

Vocês já repararam que os Meus Pequeninos estão cada vez mais amorosos, já repararam Meus                

Pequeninos estão cada vez mais carinhosos, alguns mais já perceberam que eles abraçam, abraçam,              

beijam, beijam, a alma deles já sabe que eles voltaram para casa 

Abracem, deem amor, deem carinho enquanto podem e lembrem-se que Eles estarão em Meu               

Reino. 

Uns não entendem porque se agarram a vocês ultimamente, porque chamam por vocês              

ultimamente. Eh muitos deles estão se despedindo. 

Muitos deles estão se despedindo porque serão retirados, voces nao entendem porque eles estão               

agarrados tanto a vocês, o porque de tanto carinho e amor é que serão retirados. 

JESUS 
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fonte:https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/2-prophetic-messages-new-anointings----heal-the-sick-cast-ou
t-demons

2019.09.17 - Novas Unções 

Este é um momento emocionante da história, pois vemos o SENHOR 
derramando SEU ESPÍRITO sobre aqueles que receberão, bem como a 
criação de um novo tipo de igreja para o fim dos tempos. A batalha do bem 
e do mal culmina em sua finalidade, quando vemos a escuridão se tornar 
mais escura. No entanto, nesta escuridão, estamos vendo a LUZ do 
cumprimento das Escrituras, enquanto o SENHOR derrama seu ESPÍRITO em 
maior abundância, como diz Joel 2 e Atos 2. 

Foi-me mostrado que enquanto as igrejas de hoje estão rasgando e 
desmoronando devido ao pecado, à bruxaria, aos enganos e ao 
comprometimento, o SENHOR trará de volta a IGREJA ORIGINAL como nos 
dias de Atos. Com esse novo tipo de igreja emergindo, estamos vendo um 
grande derramamento de SEU ESPÍRITO para realizar Sua vontade. Este 
DERRAMAMENTO do fim dos tempos e das últimas chuvas levará muitos ao 
reino de DEUS. 

Enquanto orava, antes de receber a mensagem em 16 de setembro, o 
SENHOR me deu uma 'palavra' que ouvi muito claramente: 

EU VOU SOLTAR SOBRE O MEU POVO UMA UNÇÃO MAIOR 

Depois o SENHOR baixou Parábola da Grande Ceia… “ E, ouvindo isto, 
um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que 
comer pão no reino de Deus. 

Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, e            
convidou a muitos. 

E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que              
já tudo está preparado. 
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E todos à uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei           
um campo, e importa ir vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado. 

E outro disse: Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los;           
rogo-te que me hajas por escusado. 

E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. 
E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então           

o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e            
bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos.

E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste; e ainda há lugar. 
E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a              

entrar, para que a minha casa se encha ”, Lucas 14:15-23. 

Este é o NOVO movimento que está acontecendo ... e é a NOVA             
IGREJA que ELE está trazendo à tona. É uma igreja que é obediente aos              
mandamentos de JESUS, sobre os quais podemos ler nos 4 Evangelhos. É            
uma igreja que segue o mandato do Livro de Atos, fazendo discípulos            
através do arrependimento, batismo e obediência. 

Esse novo movimento está se desenvolvendo e acontecendo agora em          
ministérios diferentes que saem e curam os doentes, expulsam demônios e           
trazem o Evangelho. Por favor, verifique estes três ministérios que estão           
inaugurando um tipo diferente de igreja, juntamente com uma NOVA UNÇÃO           
que o SENHOR está derramando: 

MENSAGEM: 
Recebi esta mensagem em 3 de setembro de 2019: 
Eu o protegerei e o esconderei sob a sombra das Minhas asas. 
Fique sob eles e não procure outra proteção, exceto para mim. 
Estou fazendo coisas novas, você não sente isso? (Eu continuo ouvindo           

isso repetidamente). Estou levantando um exército para ME ajudar a          
combater a batalha espiritual do fim dos tempos. Esses guerreiros serão           
destemidos e poderosos. Eles conduzirão o MEU povo à vitória e vencerão as             
artimanhas do diabo. 

Vista sua armadura completa e venha se juntar a nós nesta guerra que             
é movida pelo espírito e lutada pelo espírito. 

Cobrirei você com MEU manto que EU tenho lhe dado. Isso lhe dará             
autoridade para pisar no inimigo... os escorpiões e as serpentes. Não há            
nada que você não possa fazer quando ativar sua fé em MIM. 

Pequeninos, como desejo reunir MINHAS ovelhas, para que eles         
fiquem salvo e seguro. Eu desejo que ninguém se perca, mas que todos             
venham a MIM e ME busquem para descansar. 
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Os jogos do fim dos tempos estão aqui e bem em breve tudo que você               
conhece desaparecerá. Será um tempo de grande tristeza, pois muitos          
perecerão e ficarão doentes. MAS, quando o inimigo vier para destruir,           
também levantarei em MEUS filhos para realizar minha perfeita vontade.          
Embora possa não parecer, eu sou o VITORIOSO e trarei recompensa           
comigo. 

O inimigo pensará que está a caminho para vencer a batalha, mas eu             
apenas ri de suas fracas tentativas. Finalmente, tenho as chaves da vida e             
da morte e tenho todo o poder sobre o inimigo. 

Hoje ..... 
escolha a vida 
escolha a luz 
escolha a honestidade, 
escolha a verdade 
escolha a justiça 
Permaneça puro, humilde e limpo diante de mim. Confesse seus          

pecados diariamente para que você fique sem culpa e sem mancha. Vou            
então dar-lhe as vestes brancas para entrar no MEU Reino que está por vir. 

Permaneça verdadeiro, minha querida noiva! 
Seu noivo vem! 
Yeshua Ha Mashiach 

2ª Mensagem recebida em 16 de setembro de 2019: 
Expulsar Demônios 

O PAI, O SENHOR JESUS E O ESPÍRITO SANTO DIZ: 
Escolha neste dia a quem você servirá? Você está me servindo ou está             

se servindo? Teste a si mesmo para ver a condição do seu coração, pois o               
tempo está ficando tarde e o dia do SENHOR aparecerá repentinamente. 

Não espere para fazer nenhum trabalho para MIM. Hoje é o dia para             
você começar a me servir, não amanhã ou depois, mas comece hoje!            
Pergunte-me HOJE o que você pode fazer por MIM e começarei a conduzi-lo             
conformemente. 

Se Meu povo ouvir MINHA voz, então veremos um grande movimento           
do ESPÍRITO SANTO sobre aqueles que são miseráveis e cegos. MEU povo            
são MEUS olhos, MEUS ouvidos e MINHAS mãos. Eles realizarão grandes           
feitos de misericórdia, milagres, curas e restauração para os necessitados. 

Eles expulsarão demônios. 
Eles curarão os doentes. 
Eles trarão luz onde há desespero. 
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Eles trarão paz onde houver conflitos. 
Eu os ungirei para fazer este trabalho, SE eles ME pedirem e ME             

procurarem por essa NOVA UNÇÃO. 
A cortina está se fechando e o último ato da humanidade está prestes             

a acontecer. Não espere até a última chamada da cortina, mas comece            
agora a me servir. 

Este é um chamado para trazer a COLHEITA FINAL… a ÚLTIMA           
CHUVA..... um reavivamento do fim dos tempos. Isso será diferente de           
qualquer outro reavivamento, pois este será mundial. Isso dará início à           
MINHA vinda e ao NOVO REINO que também está chegando. "E este            
evangelho do reino será pregado em todo o mundo para          
testemunhar a todas as nações; e então virá o fim." Mateus 24:14 

MINHAS ovelhas ouvem a minha voz. 
Minhas virgens não seguem nenhuma outra 
Minhas testemunhas falam MINHA verdade 
MEUS sentinelas tocam o alarme 
MEUS profetas trazem as advertências 
Novamente eu pergunto, escolha hoje quem você servirá..... 

ESCRITURAS: 
"Ele disse a eles: mundo e pregar o evangelho a toda a criação. Quem crer e                
for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais             
acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios,         
falarão em novas línguas; 1 eles apanham cobras com as mãos; e quando             
eles bebem veneno mortal, isso não os machucará; eles colocarão as mãos            
nas pessoas doentes e ficarão bem,” Marcos 16:15-18 
"Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse          
demônios. De graça recebestes, de graça dai," Mateus 10:8 
"Eis que eu te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo               
o poder do inimigo; e nada deve, de maneira alguma, te prejudicar," Lucas           
10:19
"As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me             
seguem:" João 10:27
" E depois, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e             
filhas profetizarão, seus velhos sonharão sonhos, seus jovens terão visões.         
Mesmo em meus servos, homens e mulheres, derramarei meu Espírito         
naqueles dias”, Joel 2:27-29
"Mas se servir ao Senhor lhe parece indesejável, escolha hoje para quem           
você servirá, se os deuses que seus ancestrais serviram além do Eufrates ou            
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os deuses dos amorreus, em cuja terra você está Mas, quanto a mim e a               
minha casa, serviremos ao SENHOR,” Josué 24:13 
"Examine a si mesmo se você está na fé. Teste-se. Você não sabe que Jesus               
Cristo está em você? - a menos que você seja desqualificado," 2 Coríntios             
13:5 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=PQTfEMBwW_Q&t=309s 

2019.09.17 - Que Deus te abençoe ao ouvir o que Jesus está dizendo 
hoje… 
Quem me seguirá? Quem largará de tudo? Família, Mãe, irmã, irmã, 
irmão por minha causa. Eu digo a verdade que um tempo está chegando, 
mas não haverá pulmões para enterrar os mortos.  

Eu, o SENHOR, sou paciente e longanimidade. Não desejo que 
alguém pereça. Escolha hoje quem você servirá! Porque a porta da 
Graça está a centímetros para fechar.  

Mas, os mortos em Cristo, vai ouvir minha voz e serão ressuscitados 
para ser testemunhas de quem Eu sou. Eu tenho segurado o relógio do 
tempo. Nisso mostra a urgência desse tempo. Eu tenho diminuído o tempo 
para alcançar meus filhos. Aqueles que estão prontos para embarcar em 
minha arca. 

Meus cavalos no céu estão batendo no chão, esperando ser liberados. 
As carros de fogo estão cheios de fogo. Este é o meu fogo. Meu fogo faz 
parte de quem Eu sou. Porque Eu sou um fogo consumidor. 

Eu estou movendo meus filhos para fora do caminho do Meu fogo, que 
está vindo para limpar esta Terra. Para limpar minha eira.  

O tempo está se aproximando... dias, não semanas. Quando todos vão 
ouvir a batida da minha vara de correção nesta Terra. Com um sopro 
de meus lábios, Eu vou falar para a casa de Deus. Porque fogo está na 
minha barriga. O fogo é Santo e está vindo para purificar tudo o que não é 
santo. 

Eu sou poderoso em sabedoria e conhecimento. Eu venho em paz 
àqueles que se delicia em temer ao Senhor. Estou vindo para lançar muitas 
pessoas em uma cama de sofrimento e atacar suas crianças com morte. 

Os filhos de Eli, os filhos de Eli, juntos, em um dia eles morrerão. Toda 
uma família perecerá. Não tem tempo mais. Não tem tempo com exceção 
hoje. Porque hoje é o Dia de Salvação.  

Meu coração está entristecido. Venho sofrendo muito pela minha casa, 
que se tornou um covil de ladrões. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir; 
para aqueles que têm olhos para ver; Ouça, beija o filho para que ele não 
fique com raiva. 1 
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O tempo é agora, a contagem regressiva começou. As rachaduras          
abaixo da Terra serão abaladas. Todos verão. Todos vão ouvir. Todos           
tremerão. Terror choverá nos corações dos homens. Muitas vidas serão          
perdidas. Muitas almas perdidas para toda a eternidade. 

Julgamento está aqui. Eu falo para aqueles que temem o Senhor.           
Aqueles que verdadeiramente deseja me seguir. Aqueles que realmente         
temem o Senhor. Eu digo, deixa o morto enterrar seus mortos neste dia. 

O tempo está tão curto. A noite esta chegando. Eu estou chamando,            
chamando todos os que têm ouvidos para ouvir. Tsunamis de grandes           
proporções trará grande devastação como nunca antes. Eu levantarei as          
ondas, paredes de água para uma altura enorme.  

Muitos zombam de Meus Mensageiros, Meus anjos, Meus profetas,         
porque todos eles estão sendo chamados para soar o alarme. A trombeta            
está soando. A trombeta está á alta e foi levantada. Quando você ouvir dos              
céus, mais uma vez, o som do meu shofar, regozija-se, pois o Senhor, está              
anunciando sua vinda. 

Meus pés devem tocar esta terra. Eu reunirei meus filhotes para me            
esconder debaixo das minhas roupas, minha roupa. Espera, Eu digo para           
aqueles que pertencem a mim. Eu vou te levantar em poder. Apesar de você              
tem sido baixado por uma temporada, por um tempo determinado, Eu vou            
agora te restaurar. 

Esses são meus filhos. Os que foram chamados. Esses são meus filhos,            
comprado e colocado na videira verdadeira. Porque Eu sou a verdadeira           
videira. E o Meu pai é o jardineiro.  

Enquanto zombadores e escarnecedores começam a aparecer em todo         
canto de muitas ruas, escute meus filhos, você verão minha punição.  

Não fique assustado meus remanescentes, minha noiva. Mas, Eu falo          
para você nesse dia, o tempo está muito curto. Muito mais curto do que              
possa imaginar. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Fiquem nas suas             
posições Meus filhos. Ou vocês vai serão varridos com aqueles que não            
acreditam. 

Agarra ne mim. Mantenha os seus olhos fixos em Minha palavra.           
Escuto a minha voz, relâmpagos e trovões de magnitudes diferentes, vai           
cobrir toda a terra. 

Esteja preparado minha noiva. A turbulência será grande. Nem um          
país, nem um continente, nem uma vila, nem uma cidade escapará de Meu             
julgamento. 

Minha graça está aqui. Minha graça está aqui. Invoque o nome do            
Senhor e Ele lhe salvará. O SOS está sendo tocado. Os coletes salva-vidas             
estão sendo distribuídos.  
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Vida, vida Eu sou vida. Eu sou Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a                
vida. A terra está acabada. Ela está corrompida descendo até ao próprio            
abismo.  

Fogo, fogo, fogo do céu está chegando. Todos vocês verão. Acorda           
minha igreja. Acorda minha igreja. Minhas virgens sábias, enchem as suas           
lamparinas. Não vá a nenhum outro. Venha a mim. E eu vou enchê-la até              
transbordar.  

Acorde, acorde, estremeçam pois Eu estou aqui. Você tem contado o           
custo? Raposas têm buracos; pássaros têm ninhos; mas o Filho do Homem            
não tem onde repousar a sua cabeça.  

Deixa os mortos. Separem. Não encoste em nada que é imundo. Deixa            
tudo para Me seguir e deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. 

Temam ao Senhor todo os povos. Porque hoje é o dia de contar o              
verdadeiro custo de Me seguir. Aqueles que são mornos têm sido alertados. 

Eu tenho alertado. Eu tenho separado. Eu estou separando o trigo do            
joio. Eu estou peneirando, peneirando, e peneirando. Meu chicote já está           
pronto para amarrar a praga e jogá-la no fogo. 

Arrependa-se. Porque o dia do Senhor está próximo. A Salvação está           
aqui. Meu retorno é iminente. Abandone tudo Meus filhos. Abandone tudo.           
Porque isso é o Meu verdadeiro evangelho.  

Saía. Esteja separado. Porque você tem ouvido mentiras. Saía da casa           
que é um covil de ladrões e a residência de cada demônio maligno. 

Saia hoje pois não há mais demora.  
Eu sou Jesus. Antes de Abraão existisse, EU SOU. 
Obrigado Jesus. Obrigado, obrigado Jesus. 
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Mensagem profética dada a irma Catiuscia Haiala no dia 18 de settembro de 2019 no grupo 

Ovelhas do Aprisco 

Obrigada PAI! Abba Pai.. Obrigada!  

Eis que o Senhor me visitou... 

Eis que o Senhor nos visita... 

O Senhor enche teus vasos... 

Ele quer encher e encher... 

Eis que sinto o poder do Senhor... 

É como se eu pudesse correr o mundo todo em fração de segundos... Aleluia.!!! 

Me sinto como uma pluma, tão leve... Tão leve... Eis que O Senhor nos visita...!!!! 

Eis que O Senhor nos capacita. 

Invisibilidade! 

Invisibilidade! 

Invisibilidade! 

Invisíveis aos olhos do inimigo!  

Invisíveis como o vento do Espírito, porém Poderoso, presente nas regiões celestiais e espirituais. 

Capaz de quebrar todos os grilhões... 

A noiva tem poder... 

Receba o Poder... 

Use o Poder... 

Aleluia...! Aleluia...! 
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fonte: https://holyspiritwind.net/2019/09/the-fiery-kickoff-event-review-part-5-final-part/ 

Revisão do evento Parte 5 (parte final) 

O Sinal Perfeito do Senhor Termina em Janeiro 21, 2019 

O sinal que Eu dei começou em 21 de dezembro de 2010, no seu              
calendário, e será concluído em 21 de Janeiro de 2019, no seu calendário, às              
12h12 da manhã. 

O tempo de seu término é significativo, esse número significa total           
completude do tempo de advertência que eu dei antes dos maiores           
julgamentos começarem: terremotos, o evento de lançamento de fogo,         
colapso econômico, fome, doença e então a grande guerra começa. Somente           
este aviso durou 8 anos e um mês; alguns gostariam de mais tempo, mas o               
que seria feito com mais tempo se Eu desse? Venho avisando o mundo             
através de Meus servos, os profetas, há mais de cem anos que você está              
nos últimos dias. Há muito poucos ouvindo Meus avisos agora. Meus poucos            
escolhidos já ouviram muitas das minhas advertências e se cansam delas.           
Não se diga que não sou misericordioso e sofredor. Chegou o tempo do fim              
dos tempos! 

Algumas Perguntas e Respostas de Jesus, 3-2-19 

Não me rejeite hoje! Você não sabe se ainda tem o seu próximo             
suspiro e não sabe quando seu número de dias acabou, mas Eu sei. Eu              
seguro tudo na minha mão e quero que você alcance essa mão e confie em               
Mim em tudo, o que você é. Deseja-me mais do qualquer outra coisa e você               
ganhará muitas, muitas outras coisas que deseja agora. Digo a você que não             
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se atrase, pois os eventos do final do tempo se aceleraram rapidamente,            
como Eu disse, e eles continuarão a acelerar até não ter mais tempo. É              
então que quem é perverso permanecerá perverso, e quem é santo           
permanecerá santo. 

Eu amo você, mas você deve Me ouvir agora! O Evento Inaugural            
ainda está chegando e você deve estar pronto! Muitas coisas ainda piores            
devem seguir. Não Me rejeite, pode ser a última vez que você ouve Meu              
aviso e suplicação. 

Humilhem-se diante de mim agora, arrependam-se e desejam-me        
acima de tudo! 

EU TE AMO MUITO! 

(Eu senti tanto amor forte como Ele disse isso, mas também tristeza, porque             
são poucos que estão ouvindo e lendo e colocando em prática) 

Jesus Cristo 

Yeshua HaMashaich 

O que o inimigo usa para causar o mal, Eu uso para o Bem, 10-2-19 

Nos próximos dias, sacudirei esta terra e meu remanescente         
adormecido acordará. Alguns de vocês estão acordados agora e estão          
tentando acordar àqueles que estão intoxicados com as coisas deste mundo           
mas com pouco sucesso.  

Quando Eu tremer, eles acordarão! À medida que o Evento Ardente           
começar a queimar e consumir, Meu Espírito queimará e consumirá tudo o            
que não é de Mim em você. Será como um inferno ardente que não pode ser                
contido por aqueles cheios do Meu óleo. Você foi e será pressionado como             
azeitonas e Meu óleo escorrerá de você.  

Meus filhos, vocês foram e serão esmagados como uvas, e Meu novo            
vinho fluirá de você. Foi e será a morte de suas próprias ambições, prazeres,              
desejos e vontades. Vai ser aqui que mais de Mim sairá de você. Vou              
verificar que o óleo e o vinho não sejam prejudicados, pois são portadores             
do Meu Espírito e são necessários para a colheita e todas as suas             
necessidades serão supridas. 

O Dia do Senhor Está Chegando! Quem de Vocês Está Pronto? 
11-3-19
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Agora é a hora de vir a Mim com todo o seu coração, antes que o                
Evento de Inauguração Ardente aconteça, porque então tudo muda de          
repente, como um interruptor sendo acionado. Meus fiéis e santos que Me            
TUDO serão grandemente recompensados. Há espaço para todos entrarem,         
não acredite nas mentiras do inimigo. Ninguém pode vir ao Pai senão por             
Mim. Sou o único mediador entre o Todo-Poderoso, Pai Altíssimo, e o            
homem. NÃO HÁ OUTRO! Meu sangue pagou por TODO o pecado por todo o              
tempo, mas você deve se arrepender e se afastar dele. Você deve fazer isso              
sem demora, pois as profecias do passado estão se tornando realidade           
diante de seus olhos. A maioria dos olhos não podem ver isso mas isso é por                
escolha. 

“Sei que você não deseja ver o que está por vir sobre a Terra,              
mas a verdade é a maioria de vocês”. 27-4-19 

Sei que você não deseja ver o Evento Inaugural Ardente feito pelo            
homem, mas a maioria dos você irá. Eu disse antes: “América, O evento             
planejado para as suas costas será 10 vezes mais destrutivo do que            
qualquer coisa que você tem visto, pois você me rejeitou, aos meus            
caminhos e às minhas leis.”  

Atualmente, o que acontece com a América afeta todo o mundo. Terra,            
mas os Estados Unidos cairão em uma hora e ocorrerá rapidamente após            
esse evento, e ela será trazida abaixo dos países do "terceiro mundo" de             
hoje. O filho da Perdição voltará para governá-lo mais uma vez, mas partirá             
e continuará a ocupar seu lugar como líder mundial. Ele partirá pouco antes             
da América ser oferecida como holocausto no altar de seu pai, Satanás. 

100% DE VERDADE DIFÍCIL SOBRE TRUMP. 8-5-19 

Meu filho, Eu lhe disse em fevereiro de 2018 que Donald Trump seria             
morto e seu espírito foi, mas seu corpo será o próximo. É quando os EUA               
verão o Evento de Inauguração Ardente e quando Obama voltará.  

Desastre financeiro, guerra civil e guerra mundial virão subitamente e          
muito próximas. É por isso que Trump foi escolhido pelos poderes ocultos            
das trevas. Eles foram e continuarão a usá-lo até que terminem com ele e              
então usarão até a morte dele para causar caos, violência, ódio e morte             
entre as pessoas.  

Obama será bem recebido de volta e mesmo muitos dos que o            
odiavam antes serão aliviados, mas sua falsa paz não durará muito. A            
destruição completa da América estará sob o domínio de Obama. Ele partirá            
e, em seguida, a grande Babilônia será destruída em uma hora. (Enquanto            
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Ele falava comigo, vi uma visão instantânea de Obama sentado em um avião             
a jato olhando pela janela, acenando e sorrindo com seu sorriso maligno e             
depois acabou.) 

A Guerra Não Vai Ser Adiada Mais, Pois Chegou a Hora. 17-5-19 

América, Eu não luto mais por você e nem protejo seus esforços e             
conquistas militares. Você teve o seu caminho com as nações mais fracas do             
mundo, mas isso está acabando. As nações que você procura controlar           
agora são apoiadas por aqueles que te tirarão de seu trono, ó rainha das              
nações! 

Seus caminhos enganosos foram descobertos e você será despida para          
todos verem. Suas "bandeiras falsas" enganam apenas os cegos e surdos de            
sua própria nação, mas seus inimigos vêem a verdade e eles terão o que              
querem com você. 

América, não há coincidência quanto aos nomes dos navios Abraham          
Lincoln e Ronald Reagan, pois eles sofrerão o mesmo destino de seus            
nomes. Quando você vir isso, saberá que tudo o que falei é verdadeiro e que               
a destruição completa está chegando à outrora maior nação de todas. Você            
se tornará a mais baixo de todas, porque Me deu as costas, seu primeiro              
amor. 

“A profecia se tornará a manchete de amanhã mesmo antes da           
transformação de minha noiva remanescente”. 27-5-19 

Nos próximos dias, o Evento de Inauguração Ardente ocorrerá. A          
profecia se tornará a manchete de amanhã mesmo antes da transformação           
de Minha noiva/remanescente. Minhas palavras serão cumpridas, todas as         
últimas! Eu não sou zombado! Os que semearam a morte podem colher            
vida? Aqueles que semearam a guerra podem colher a paz? Os que            
semearam perversão pecaminosa e perversa podem colher, gloriosa e santa          
justiça?  

Não se iluda pensando que não verá destruição, porque verá a menos            
que seja levado a estar Comigo “no início da morte”. Aquela grande cidade             
da Babilônia queimará totalmente e será tomada por ondas após ondas do            
mar para purificá-la. O mundo ficará em choque e chorará por ela. A grande              
cidade que é nomeada pelo fruto do seu pecado colherá a colheita das             
sementes que plantou. A cidade que nunca dorme será colocada para           
repousar, ela cairá e não se levantará mais.  

Isso abrirá completamente o terceiro selo, o rolo será lançado e o            
cavalo preto cavalgará pela América e pelas nações ricas do mundo. Aqueles            
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cheios de óleo e vinho do Meu Espírito serão providos à medida que             
ajudarem os outros, trazendo-os ao arrependimento diante de Mim e          
confiando na fé o que eu disse, tendo paz em meio à calamidade e              
destruição. Isso acontecerá pouco antes da transformação completa de Meu          
remanescente/noiva. 

Esteja ciente de que, uma vez que o Evento Inaugural Ardente           
acontecer, os eventos serão mais rápidos do que você já viu antes. Não             
temas, porque abreviei os dias por causa dos meus eleitos. Embora você se             
pergunte se eu o abandonei, você vai ao seu lugar secreto Comigo e verá              
que a medida do Meu Espírito dada a você será subitamente aumentada. A             
transformação completa do remanescente/noiva ocorrerá no sexto selo. Isso         
acontece durante os três dias de escuridão, os primeiros frutos serão todos            
selados em suas testas e depois me ajudarão a colher a colheita enquanto             
empurro minha foice afiada na terra. 

“A única coisa que será grande novamente na América será a queda            
dela, porque ela me abandonou!”. 6-3-19 

Eu aviso novamente América, desastre e calamidade vêm rapidamente         
para você. Depois que o Abraham Lincoln cair em chamas e você estiver             
envolvido em conflito, a torre que leva o nome de Donald Trump também             
será afetada e, assim, ele enfrentará sua morte durante o Evento Inaugural            
Ardente.  

Como já lhe disse antes que Donald Trump seja como Belsazar, ele            
será morto e a América será dada aos medos e persas. (Hoje é o Irã dos                
dias atuais e algumas partes dos países vizinhos.) Após esse Evento de            
Inauguração, começa o julgamento mais severo sobre a América.  

A maioria não entenderá que tudo isso foi planejado há anos e agora o              
palco está montado e todos os jogadores estão no lugar. A guerra contra a              
América virá em todas as frentes e internamente. A Jihad Muçulmano e a             
guerra civil ocorrerão simultaneamente, juntamente com a ruína financeira,         
a lei marcial, a fome, as doenças, além de terremotos, inundações,           
tsunamis, incêndios, tornados, furacões, vulcões e, em seguida, destruição         
nuclear e até mesmo de “alienígenas”, que são os mortos e suas armas que              
a maioria nem leva em consideração.  

Então a minha ira será derramada sobre você, ó Babilônia, a grande!            
Uma grande bola de fogo que você não vê, porque é de Mim. Isso encerrará               
os julgamentos dos selos e Meus servos selados serão transformados e           
enviados para colher todos aqueles que vão Me receber como Salvador. 

Durante tudo isso, Obama será bem-vindo de volta para liderar a           
América e a maioria depositará sua confiança nele. Ele promete paz e            
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proteção, mas traz caos e destruição. Como eles serão tolos! Quão           
completamente tolo é confiar no homem, em vez de mim! Ele fará            
absolutamente o que seu pai Satanás faz de melhor, rouba, mata e destrói:             
o tempo todo sorrindo e mentindo.

Ele finalmente poderá realizar seu objetivo. Ao partir, os Estados          
Unidos serão atacados do norte, enquanto ela está totalmente         
desorganizada e incapaz de se defender. Esta é a destruição final, em uma             
hora, pelo fogo, na Babilônia, a grande. A única coisa que será grande             
novamente na América será a queda dela, porque ela me abandonou!           
Mesmo nisso, busco o arrependimento de cada alma individual. O          
arrependimento nacional não ocorrerá, o julgamento foi estabelecido. Você         
não conhece a abundância de lágrimas que derramei por você, mas você me             
recusou. (Senti sua dor uma profunda tristeza) 

AVISO URGENTE !!! ALERTA FALSA EM BANDEIRA. 22-6-19 

Do irmão David Jones Sr.: 

Enquanto eu estava em espírito de oração, perguntei ao Senhor          
quando esse evento de bandeira falsa ocorreria e fui imediatamente levado a            
uma visão. Eu estava no céu olhando para uma cidade grande à noite e ouvi               
a PALAVRA Filadélfia e as palavras Filadélfia apareceram sobre esta cidade,           
então eu estava de volta em minha oração. Escrevo TODOS os meus sonhos,             
visões, escrituras e audíveis que me foram dados nos meus cadernos. 

Ok, ontem à noite, por volta das 21h, saí da oração e me disseram              
para ler esses cadernos! Abri e a página em que abri era a visão da Filadélfia                
e o Evento Inaugural.  

Uma irmã em Cristo ENTÃO me enviou uma mensagem perguntando o           
que eu estava fazendo, e eu disse a ela que o Senhor me levou aos meus                
cadernos e direto à visão da Filadélfia, e eu disse a ela que foi isso que me                 
foi me dado para olhar ANTES do Evento de Inauguração acontecer.  

Nesta manhã, eu acordo com OUTRA msg dessa irmã e ela está            
dizendo que está confusa por causa das coisas que disse para ela ontem à              
noite. Ela disse que ligou a TV esta manhã e tudo o que ela vê são explosões                 
na Filadélfia !! A maior refinaria de gás nos EUA explodiu às 4 da manhã,               
horário do leste. Ela disse que “O Evento de Inauguração que você foi             
informado está prestes a ocorrer Jeff!!” 

Sonho, Interpretação e Palavra: Banco em Chamas. 30-6-19 
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Isto é o que o Senhor me deu para a interpretação de tudo colocando              
junto. O banco representa o sistema financeiro atual, com o dólar americano            
como moeda de reserva mundial, que existe desde o início do Petrodólar em             
1974 pelo presidente Richard Nixon e pelo secretário de estado Henry           
Kissinger com a família real saudita que eram os mais poderosos membro da             
OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo).  

Isso tirou a América do padrão ouro (também chamado de acordo de            
Bretton Woods) e forçou todas as nações importadoras de petróleo do           
mundo a comprar dólares americanos para comprar petróleo. O         
caminhão-tanque de combustível de semi-reboque representa o sistema        
SWIFT que entrega moeda ao sistema bancário atual. A própria gasolina é            
representativa do petrodólar que alimenta o atual sistema bancário.  

Quando a mangueira de entrega é desconectada e derramada por todo           
o solo, ela representa países que estão ignorando o petrodólar e usando          
seus próprios sistemas para transações. O homem mascarado que joga o          
fósforo aceso representa o USS Abraham Lincoln sendo atingido pelo fogo e           
afundando. Os banqueiros e os ricos sabem que isso está chegando, porque           
isso faz parte do plano da Nova Ordem Mundial para apresentar o novo            
sistema financeiro, que será o sistema da besta.

O incêndio e a explosão no prédio do banco representam uma enorme            
desaceleração da economia da América e da guerra com o Irã. O atual             
sistema bancário envolvendo o petrodólar não diminuirá até o momento,          
mas será severamente enfraquecido. O Evento de Inauguração Ardente irá          
danificá-lo ainda mais. Haverá muitos cataclismos naturais que também         
derrubarão a economia americana. Ele não cairá totalmente até o sexto selo            
onde haverá um grande terremoto causado pelo ataque de asteróides no           
Caribe (como visto por Efrain Rodriguez) e depois disso a Rússia e a China              
atacarem e invadirem a América e todas as suas principais cidades serão            
queimadas até o chão. 

Pare de Definir e Adivinhar Datas! 17-7-19 

Agora, esta é a ordem que lhe dei muitas vezes, mas será repetida             
para aqueles que não a conhecem. O arrebatamento que Meu filho fará para             
o remanescente/noiva não ocorrerá antes do evento de bandeira falsa, início         
de fogo (Evento de Inauguração Ardente) na cidade de Nova York.

Isso levará ao colapso econômico, guerra nuclear, fome, doença,         
perseguição e, em seguida, o sol ficará preto ao meio-dia e a lua ficará              
vermelho sangue. Meteoros e anjos caídos atingirão a Terra, juntamente          
com uma bola de fogo enviada por Mim dos céus, que causará o maior              
terremoto que você já conheceu.  
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É quando os 144000 são marcados, esse grupo escolhido será          
totalmente transformado durante a espessa e grossa escuridão. É quando          
eles devem surgir e brilhar, não antes. Eles brilharão intensamente, como           
lâmpadas cheias de óleo fresco e puro do Meu Espírito. Eles realizarão os             
maiores milagres já vistos na face da terra, nada será impossível para eles.             
Eles terão Meu Espírito sem medida, mais do que Yahshua teve ao andar na              
terra. É quando a grande colheita será colhida, antes que Eu derrame a             
minha ira sobre toda a terra. Então Meu Filho levará Seu           
remanescente/noiva da terra. 

Meus filhos, quero que você leia esses capítulos na Bíblia para saber o             
que está por vir: Mateus, capítulo 24, Apocalipse, capítulos 6-8, Joel,           
capítulo 2, Isaías, capítulos 13 e 60. 

Meu filho está chegando muito em breve! 

ESTEJA PRONTO! 

Seu pai Abba 
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Mensagem dada a irma Valery no dia 18 de setembro de 2019 sobre a CHINA 

CHINA (mensagem de teor forte, não aconselhável para ler na presença de crianças) 

China, China, China, China...eis que as tuas muralhas escondem a podridao, eis que as tuas                

muralhas escondem a podridao! Tens tu perseguido os Meus, mata os Meus, chacina os Meus..Eh               

China. Aqueles que perseguem os Meus quando chegam em casa se transformam, eis que tiram as                

mascaras e se transformam em inimigo verdejante. 

ESTA MENSAGEM E MUITO FORTE PARA AS CRIANCAS, E MUITO SENSIVEL: Alerto             

os Pais na hora de ouvir esta mensagem:  

China tens tu matado os Meus, tens tu matado os Meus Inocentes, tens comido a Minha Criacao.                  

Eis que é abominavel aos Meus Olhos, és abominavel aos Meus Olhos. Geracao que vem desde a                 

blasfemia de Caim, desde a blasfemia que vem dos tempos de Noé, os Meus Filhos sabem que                 

geracao é essa.  

Comem a Minha Criacao. Eiia! Pois que os teus dias do fim serao terriveis. Eu que colocarei fogo                   

nesta nacao e nao sobrara muralha sobre muralha porque todo esconderijo sera visitado pelos Meus               

Anjos e Eu libero. Todos aqueles que perseguem os Meus Pequeninos, aqueles cujo o coracao Me                

aceitaram nesta nacao; assim como a Coréia voces conhecerao a Minha Mao porque tens torturado               

os Meus, massacrados os Meus, tens cruxificado os Meus e Eu tenho visto a vossa perseguicao para                 

com os Meus.  

Eis que vos estais aflitos nos ultimos dias querendo impedir a Minha Palavra e a Minha Vontade,                  

mas aquele que nesta nacao Me aceita no dia de hoje, ele tera salvacao porque a Minha Palavra nao                   

volta vazia. Eu sopro nesta nacao no dia de hoje.....e eis que Eu fortaleco os Meus Pequeninos. Ai                  

de vos, raca de viboras e serpentes, nao havera palmo de chao na face desta Terra onde voces se                   

esconderao. Meus Filhos, aqueles que conhecem pelo Meu Nome, que ouvem a voz do Meu Som,                

do Meu Espirito permanecam fiés até o ultimo dia porque Eu Sou convosco e a Minha Paz eu Vos                   

dou.  

   Shalom. 

YESHUA HAMASHIA 
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Mensagem dada a irma Valery numa conversa telefônica no horário matutino Europeu no dia              

18 de setembro de 2019  

O SENHOR ESTA ACENDENDO TOCHAS VIVAS PELO MUNDO 

Eis que Eu digo que Estou acendendo tochas vivas, tochas vivas são as Minhas Filhas e Meus                  

Filhos que se colocam na posição. Vi Eu aqueles que oram por Mim e para Mim. Vi Eu aqueles que                    

se colocaram muito humildemente na minha oração, Eu vi, Eu escutei, Eu atendi o chamado que                

vós fizestes para Mim no dia de ontem. 

Vos se despojastes de tudo, vos despojastes da carne, vos despojastes das vestes, vos despojastes                

da familia. Por amor a Mim voces abriram mao da Vossa parentela, por amor a Mim, voces abriram                  

mao do vosso Eu, por amor a Mim voces abriram mao dos vosso conjuges, dos vossos filhos, por                  

amor a Mim, pois eis que a Minha palavra disse que todo aquele que colocar mae e pai e acrescento                    

mais, esposos e filhos a frente da Minha Palavra nao é digno de Mim, mas aquele que se achega                   

perto de Mim é digno de Mim, porque Eu vejo o romper, Eu vejo o rasgar do coracao como diz o                     

Meu Filho JOAO, rasgar, vos rasgais as vossas carnes e eu sinto o vosso rasgar. Vocês rasgam o                  

vosso peito na Minha presença...linguas estranhas... 

Vos rasgais o vosso coração na Minha Presença e é que Eu vi os Meus Filhos e vi o Meu Filho                      

GUSTAVO, GUSTAVO, GUSTAVO, GUSTAVO, GUSTAVO... Meu Jovem! Hei que acendi as           

sandálias dos teus pés, jovem, jovem, jovem, jovem...hei que prolonguei os dias da tua vida, jovem,                

jovem, jovem porque tu ouvistes a Minha Palavra, tu ouvistes o Meu chamado..linguas             

estranhas...ahhh Filho Amado! Jovem! Jovem da Minha Alma, jovem.. GUSTAVO, Eu te escolhi             

no meio da tua parentela, o mais jovem, o mais moco da tua parentela, nacao eleita para Mim. 

Oh! Tu jovem que Me escutas. Oh! Tu jovem que Me escutas no dia de hoje. Oh! Tu jovem que                     

Me escutas no dia de hoje: olhai para aqueles que me servem porque Eu estou acendendo labaredas                 

vivas naqueles que Me servem e o esplendor da luz na face deles ira incomodar a muitos. Nao vos                   

espanteis se muitos fugirem de voces, mas também nao vos espanteis se muitos se aproximarem de                

voces porque todo aquele que nao tem o Meu Espírito não aguentara ficar na presenca dos Meus                 

Filhos e sua parentela, pelo qual, eles oram. 

Estou quebrando Eu todo dardo que se tem levantado contra os Meus Filhos; Estou quebrando Eu                 

toda flecha maligna envenenada com contenda, inveja, trabalhos feitos nos escuros, nas            

1 
388



encruzilhadas que Os Meus Anjos tem visto, mas eis que Eu, JESUS CRISTO DE NAZARE, Estou                

colocando a Mao na vida de Meus Filhos.  

A Minha Filha ESMERALDA vai entrar naquela casa e eis que quando ela colocar a planta dos                  

pés naquela casa, muitos nao aguentarao a luz que ela leva com ela porque Eu acendi com a tocha                   

viva naquela casa. 

Aquele que se diz por Pastor naquela casa, eis que alinho os passos antes dele subir naquele altar                   

porque eis que os altares foram edificados para mim, mas eis que Mamom tem se sentado em cima,                  

por isso o juizo. O Meu Juizo vai entrar pelas minhas casas, que foram denominadas pelo Meu                 

Nome, o Meu Juizo vai entrar e ja entrou. Muitos enlouquecerao, muitos andarao como loucos,               

como maltrapilhos nas ruas. Eis que aqueles que os conheciam irao perguntar: o que aconteceu? Eu                

estou confundindo as mentes deles por usarem a Minha Palavra sem Santidade. 

LUANA, te acendo Eu como tocha viva. Italia tem tocha viva, chegarao a ti, chegarao a ti. Filha                   

nao te preocupes porque os Meus Anjos te guardam. Filha nao te preocupes porque os Meus Anjos                 

te guardam (em forma de canticos). 

Cada lagrima que sai, da boca, dos olhos dos Meus Filhos sao gotas douradas no Meu Lago                  

celestial, quando Eu abro a janela da Minha Casa Eu vejo as gotas dos Meus Filhos, eis que ja nao                    

estao ajuntados nos vasos, estao no Meu Lago cintilando, como pedras preciosas, joias que o mundo                

nao conhece. 

CLAUDIA FEITURIA, Filha Minha, Amada... Filha, Filha, Filha, Estou entrando Eu com             

providencia no hospital porque a Mim me aprouve colocar a Mao na tua vida e eis que o homem                   

que se levantou contra ti nos papeis, ele sera confundido porque ninguém bate o martelo na vida dos                  

Meus Filhos, o Unico que bate o martelo SOU EU e a Mim me aprouve colocar a Mao na tua vida                     

porque eu vejo no teu sofrimento, na tua dor; mesmo na fornalha tu continuas a clamar por Mim. 

Eia Filha CLAUDIA! Descansa teu coracao, a cadeira Meu Pai me deu. Me coloco no lugar. Eu                 

bato o martelo. 

Eis que ajunto a ti a NILVA, Eu a escolhi para preparar a Igreja, preparar a Noiva. Atendam bem                    

os vossos ouvidos porque a Minha Filha fala o que vem da Minha Boca e onde houver uma mancha,                   

Minha Filha tem autoridade e poder para falar. 

ANDERSON tens rasgado o teu coracao e nao tens vergonha de expor e falar a Minha Palavra em                   

publico. Me agrada o que vem da sua boca em publico, nao se escondes nas cavernas. No entanto,                  

ha aqueles que se escondem nas cavernas e no mundo usam mascaras. 

  Aquele que é Meu nao me nega na hora da provacao. 
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  Eis que muitos nao percebem que entro na madrugada. 

Eis que muitos falam na roupa, na tintura nos cabelos, na pintura (maquiagem). Tumulos               

caiados!!! Falam de aparencia, mas o coracao esta preto. Acaso a Minha Noiva nao é adornada? Eis                 

que dou a entender: A Casa de Meu Pai tem equilibrio, flores e brilho. MUITOS NAO SABEM,                 

NAO PEDIRAM PARA VER O MUNDO CELESTIAL. NAO SABEM QUE NAO TEM            

MANCHA? PORQUE O MUNDO CELESTIAL OFUSCA. A LUZ E A TREVA NAO SE             

MISTURAM. A LUZ ENTRA E A TREVA BATE EM RETIRADA. 

Muitos dos Meus Filhos pensam que estar comigo é so orando de joelhos, mas muitos nao sabem                  

que o simples fato de pensar ja é uma oracao, o simples fato de pensar em Mim, andar Comigo em                    

pensamento é uma oracao, é um consentimento ao Espirito Santo para que vos guie no dia de hoje;                  

é um consentimento do Espirito Santo vos guiar naquilo que tem que fazer e como tem que fazer. 

E o consentimento ao Espirito Santo na forma de agir uns com os outros, pensar, o simples fato de                    

pensar esta em comunhao Comigo. Estai atentos ao Meu Espirito, a Minha Voz, o vosso coracao; o                 

simples fato de pensar voces conseguem discernir o que é certo, o que é errado, atendem facilmente                 

as investidas para voces, porque Filhos conforme a Minha Palavra, o sabio é aquele que ouve,                

pensa, analisa e por ultimo fala. O pensar esta na mente e a mente de Cristo é vivificada no                   

momento que voces pensam na Minha Palavra, no Meu Espirito 

Alinhai os vossos passos. Filhas muitas de voces, eu nao falei o nome de todas, mas chegara o dia                    

de cada uma porque eu vejo as Minhas Ovelhas que estao no Aprisco, estao sendo espremidas,                

torcidas, moidas em carne viva, mas ainda assim elas se apegam a Mim com todas as forcas que                  

elas tem, por isso a Mim me aprouve acender as vossas faces com fogo vivo, nao so serao                  

iluminadas como fogo vivo esta em vossa face.  

A Minha Mao esta na vida de cada uma e eis que que estou esperando muitos e muitos estao                    

desistindo; muitos estao resistindo, muitos nao desceram no Aprisco, mas eis que Eu te espero no                

Aprisco Filho Meu, apressa-te que o tempo é breve, breve, breve, breve.... 

Vos amo INCONDICIONALMENTE, tendes pouco tempo para escolher, pouco tempo, eis que             

me retiro no dia de hoje. Eis que estou dando a Palavra, usando a boca de sua serva.  

   Coloque-se na posicao que te coloquei Minha Escriva. Te amo Filha. Te amo Filha. 

Amo todos, umas sao ovelhas que buscam, outras sao ovelhas que so cheiram, outras so se                 

aproximam, mas nao conhecem o Meu Falar. 

   A minha Paz vos dou, eis que Me retiro    Shalom  - YESHUA HAMASHIA
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Mensagem dada a irma Valery no dia 19 de setembro de 2019 

Orientacoes ao Corpo de Cristo 

Meus Filhos, muitos de voces estao passando afrontas, verdadeiras afrontas para que voces              

venham a renegar o Meu Nome porque os tem encurralado na familia, na escola, no trabalho, isto é,                  

porque voces a Mim Me aprazem. 

Meus seguidores chegou a hora da perseguicao e a perseguicao comeca dentro de casa, muitos de                 

voces sao humilhados dentro de casa, muitos de voces sao abandonados pela Minha Fé, ou seja,                

pela Fé em Mim dentro de casa. O inimigo esta tramando, esta maquinando, mas mantenham-se               

firmes, perseverem. Eu venci o mundo, Eu venci as afrontas e venci as adversidades na Minha                

Propria casa: Eu venci mae, Eu venci irmao porque o Meu Olhar era para o Pai.  

   Lutem pela tua salvacao e pela salvacao dos teus! 

   Quando vos humilham, Estou convosco; 

  Quando vos batem, Estou convosco; 

  Quando sois maltratados, Estou convosco; 

  Quando vos chicoteiam, Eu sou chicoteado; 

  Aqueles que vos humilham, humilham a Mim; 

  Aqueles que vos perseguem, perseguem a Mim porque sois Meus seguidores. 

JESUS 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2019/11/20/i-am-your-everlasting-father-2/ 

EU SOU O SEU PAI ETERNO 

Palavra - 20 de outubro de 2019 
Escritura: - Filipenses 2: 1-11 

Quem é semelhante a mim, o Senhor? 
Meus filhos, sou Seu Pai Eterno, sou seu Príncipe da Paz. Meus braços             

eternos envolvem você perto do meu coração. 
Conheço cada um de vocês pelo nome, pois os chamei desde a            

fundação desta terra. Disciplino aqueles a quem amo, disciplino com amor e            
misericórdia, pois Sou fiel aos meus. 

Eu te trouxe sob a sombra das Minhas asas e estou chamando você de              
seus próprios caminhos e para os Meus caminhos. Pois os meus           
pensamentos não são os seus e os meus caminhos não são os seus. Os              
meus caminhos são mais elevados, os meus caminhos estão ocultos dos           
ímpios. 

Minha noiva foi contaminada, mimada, manchada pelo mundo e pela          
igreja que pertence a esta terra. Apesar deles colocarem o Meu Nome em             
todas as suas obras perversas, eu não conheço nenhuma delas.          
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino de Deus. 

Não se deixe enganar pelas palavras dos homens, pois são astutas e            
desprezíveis e seus corações perversos não conhecem limites ou restrições          
para enganar muitos. 

Desta vez, esta temporada de sofrimento é para a Minha Glória. Por            
isso, muitos eu digo, muitos vão se perder, pois realmente custará tudo o             
que você tem, custará tudo o que você ama neste mundo. Eu dei a Minha               
Vida para você trazer perdão pelos seus pecados. Entreguei Minha Vida           
voluntariamente em amor, um amor sacrificial além de qualquer coisa que           
você jamais verá ou saberá. 

Venho a você agora em Meu Amor, não o amor que o mundo oferece              
porque o amor do mundo não custa nada para aqueles que amam o mundo              
pois são corruptos, gananciosos e tudo se trata deles mesmos. 

Entreguei minha coroa por um tempo curto. Entreguei minhas roupas          
imperecíveis para vestir à semelhança do homem pecador. Desci como seu           
Redentor, Seu Salvador, Seu Noivo para preparar Minha Noiva, Meu povo.           
Eu vim para cobrir seus pecados, Eu vim porque Eu te amei primeiro. Eu vim               
para lhe trazer um perdão real do Meu Trono da Graça. 
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Embora Minhas Palavras sejam doces, mais doces que os favos de           
mel, elas também são amargas no estômago. Apesar de Minhas palavras           
falarem de Vida e Paz, você sempre terá problemas neste mundo. 

Enquanto você fica com o Espírito Santo que reside e habita com você,             
dentro de você, aqueles ao seu redor, ainda em cativeiro e escravos do             
pecado, se levantarão contra você. Esta é a amarga doçura de Minha Graça,             
pois não é fácil ficar na palma das Mãos de Meu Pai. 

Meus filhos, apesar de vocês estarem passando por muitos golpes,          
apesar dos mares rugirem em cada virada, Eu estou com vocês. Quero que             
considere com grande profundidade o que estou lhe dizendo agora. 

Ouça! Ouça Meus filhos, não importa o que venha contra você, não            
importa as palavras perversas cuspidas em você, saiba que sem dúvida que            
Eu estou com você. Pois a minha coluna de nuvens vai adiante de você              
durante o dia e a minha coluna de fogo atrás de você à noite. 

Você ouve em seu espírito o que estou lhe dizendo agora? Você vê os              
grandes comprimentos do Meu amor absoluto por você? Você não vê que eu             
nunca posso abandonar os meus? 

Eu dei porque Eu te amo. Sofri porque Eu te amo. Tudo o que Sou,               
pois Eu Sou que Eu Sou, lhe deu porque Eu amo você! 

Não há um pecado em sua vida que eu não tenha coberto. Todos os              
seus pecados foram expiados por Mim! Você está coberto pelo Meu sangue,            
Meu amor, Minha compaixão e Meu perdão. Você pode ver agora meu filho?             
Pega esta verdade absoluta em seu coração hoje, receba Minhas Palavras. 

Muitos virão a você com ódio, nojo e todo tipo de maldade, pois não              
conhecem nem a Mim e nem o Meu Pai. Assim como falei para os Fariseus               
no passado, assim Eu falo Meu Julgamento contra eles porque eles não têm             
espaço em seus corações para Deus.  

Eles andam em suas próprias mentes e não pelo Meu Espírito, assim            
como foi Judas. Eles afirmam que podem ver, mas eles ainda são escravos             
do pecado. 

Meu comando é este: Amarás o SENHOR, teu Deus, com todo o            
coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e Amarás o teu                
próximo como a si mesmo. 

Meu comando é este, do mesmo jeito que Lhe amo assim do mesmo             
jeito vocês devem amar os outros com um coração sincero. Lembre-se, o            
mundo me odiou primeiro e muitos o odiarão e ficarão ofendidos quando            
estiver diante deles, pois Eu estou com você. Então, como você vê Meus             
filhos, você não é mais do mundo do mesmo jeito que Eu não era, pois Eu                
não Sou deste mundo, Eu Sou de cima. 

Sim, Eu Sou seu Pai Eterno, seu Príncipe da Paz e, embora você passe              
pelo fogo do refino para remover tudo o que não é de Mim, você não será                
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queimado pelas chamas, porque Eu estou com você e sem Mim você não             
poderá fazer nada. 

Não tenham medo, Meus pequeninos, entreguem toda a sua vida e           
joguem todos os seus pesos sobre mim, todos eles, porque Eu cuido de             
você. Você não sabe que Eu estou familiarizado com todos os seus            
caminhos!  

Eu estou com você porque Eu amo você. Eu estou com você porque Eu              
te estimo acima de qualquer medida. Deus é amor e o Meu Amor Perfeito              
expulsará todos os seus medos. 

Eu Sou seu Redentor. Eu sou seu único Salvador. Eu sou o seu Messias              
e Meu Nome é Jesus. 

Não há nenhum outro nome debaixo do céu do qual o homem possa             
ser salvo. 

Escrituras: 
● Isaías 9: 6
● Isaías 55: 8-9
● Mateus 5: 3
● Isaías 43: 1-2
● Mateus 22: 36-40
● João 15: 18-19
● João 8:23
● João 15: 5
● 1 Pedro 5: 7
● Salmo 139 : 1-5
● Salmo 34: 4
● 1 João 4:18
● Atos 4:12
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Fonte: https://444prophecynews.com/do-your-last-preparation-ss/ 

FAÇA SUA ÚLTIMA PREPARAÇÃO ANTES DA TERRA SER LANÇADA EM CAOS 
21 de agosto de 2019 

”Ouça meu filho, grandes coisas vão surgir. 
Faça agora sua última preparação para o tempo, para que o anticristo será             
revelado. Antes que isso aconteça, a Terra será lançada ao caos. Você ouvirá             
falar de tumultos, estupros, fome e coração das pessoas que não acreditam            
no que está acontecendo. Esteja preparado, meu filho, estou voltando em           
breve. ” 
Seu Pai Celestial 
Yahowah. 

João 10:30 Eu e o Pai somos um. ” 
Referência das Escrituras 
Faça a Última Preparação 
Amós 4:12“ Portanto, isto é o que farei a você, Israel, e porque farei isso a                
você, Israel, prepare-se para encontrar seu Deus. . ” 
Anticristo 
2 Ts 2: 7 Pois o poder secreto da ilegalidade já está em ação; mas quem                
agora o retém continuará a fazê-lo até que seja tirado do caminho. 

A terra será lançada ao caos 
Isaías 34: 1 Aproxima-te, nações, e ouve; prestem atenção, pessoal! Que a            
terra ouça, e tudo o que há nele, o mundo e tudo o que sai dele! 
34:2 O SENHOR está irado com todas as nações; sua ira está sobre todos os               
seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, os entregará ao matadouro. 

O coração das pessoas desmorona 
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Lucas 21:26 O coração dos homens desmaia de medo e de cuidar das coisas              
que estão por vir na terra; pois os poderes do céu serão abalados 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 21 de setembro de 2019, horario               
matutino europeu 

Por causa da blasfêmia! Por causa da blasfemia muitos serao levados para a tribulacao porque tem                 

endurecido a cerviz; porque nao tem ouvido a minha palavra; porque zombam daqueles que              

profetizam. Vou levar para a tribulacao. A vossa cerviz esta dura! 

Correm uns para os outros, humilhando, difamando, as escondidas, na calada da noite. Voces               

passam a palavra para o engano, voces julgam o que nao veem! Eu tenho alertado a muitos, mas                  

muitos nao me querem ouvir e muitos que me ouvem, dizem que nao é! 

Colocam duvida uns nos outros, disseminadores, voces colocam duvidas, contendas. Vou levar             

para a tribulacao porque nao querem ser refinados. Serao refinados na tribulacao porque muito é a                

desobediencia, muito é a desobediencia, nao obedecem! Querem se achar eles proprios donos do              

seu nariz! Pois aquele que nao se humilha, exalta a si proprio, levarei ele para a tribulacao. 

Filhos que nao ouvem, filhos que nao ouvem! Nao ouvem! Nao querem ouvir, tampam os ouvidos                 

para nao ouvir, se escondem com a cabeca na areia porque nao querem ouvir! Vao para a                 

tribulacao! 

   Shalom! 

JESUS 
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Mensagem dada a irma Valery no grupo Chat no dia 21 de setembro de 2019 

BOM DIA! A PAZ DE JESUS CRISTO EM TUA VIDA  IVANCA , COMO TE CHAMA O 

SENHOR! 

O SENHOR TEM SAUDADES DE TI! 
FILHA, TE PROCURO , ONDE ESTAS IVANCA?  ONDE ESTAS? 

POR ONDE ANDASTES?  POR ONDE ANDASTES  MINHA OVELHA? 

OHHHH FILHA! SE AO MENOS TU ME OUVISSES, SE ESCUTASSES O MEU CHAMAR. 

EU CLAMO POR TI OVELHA! 
OHHH IVANCA ! TE AGUARDO NO APRISCO ! TE AGUARDO NA INTIMIDADE! 

AHHH SE SOUBESSEM O QUE AI VEM!  
AI! AI! AI  DOS MURMURADORES! 

AI DOS DISSIMINADORES DE CONTENDAS! 
AI! AI ! AI! A MINHA MÃO VAI PESAR , APESAR DOS ALERTAS! 

NÃO OUVEM ! NÃO QUEREM OUVIR! 

SE TAPAM COM A TERRA. 

AI!AI! AI DO DESOBEDIENTE! 

EIS QUE MUITOS VÃO PARA TRIBULAÇÃO  PARA REFINO.  VÃO PARA TRIBULAÇÃO 

PARA REFINO. 
NAO QUEREM AGORA  E MAIS TARDE SERÁ MAIS DURO , MAS AQUELES QUE 

NAQUELE DIA POR CLAMAREM, EU OUVIREI. 

POVO DE DURA CERVIZ ! DURA!  DURA!  DURA! 

DURO SERÁ, MAS A ESCOLHA E DE CADA  UM. 

A BALANCA DA JUSTICA DE MEU PAI  PENDE PARA O JUSTO. 

PARA O INJUSTO  ACASO TERÁ O MESMO  JULGAMENTO  O JUSTO COM O INJUSTO? 

TUDO NO REINO  DO MEU PAI  E  SANTIDADE , AMOR  E JUSTIÇA. 

AI! AI! AI SABERÃO QUE  EU SOU ESTOU FALANDO! 

TE AMO! COM AMOR ETERNO - JESUS 
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Fonte: https://444prophecynews.com/for-me-glynda-lomax/ 
 

 
 

PARA MIM 
 

Se você viver sua vida por Mim e não por seu próprio prazer, eu irei               
direcionar seus caminhos. Vou guiá-lo em tudo que você faz. Vou avisá-lo            
quando o perigo estiver próximo e mostrar uma fuga. Vou levá-lo a            
abundância e fornecer para você. Vou mostrar-lhe coisas grandes e          
poderosas que você não conhece e falar sobre o que está por vir. 

Se você passar um tempo comigo e cuidar da minha aprovação, e não             
da aprovação dos homens, se você me amar acima de todos os outros, não              
terá nada a temer nesta vida. Por que eu deveria exaltá-lo para que você              
possa exaltar os outros? 
Matthew 22:37 

● Disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,            
com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. 

Matthew 6:33 
● Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça; e todas estas              

coisas serão adicionadas a você. 
Galatians 1:10 

● Pois agora persuadi homens ou Deus? ou procuro agradar aos          
homens? pois, se ainda agradava aos homens, não seria servo de           
Cristo. 

Romans 12: 2 
● E não se conformes com este mundo; mas sede transformados pela           

renovação do vosso entendimento, para que experimente qual é a          
boa, agradável, aceitável e perfeita vontade de Deus. 

 

399

https://444prophecynews.com/for-me-glynda-lomax/


Fonte: https://docs.google.com/document/d/1QsRNpCHONuz3G1Uqn3_Cyf_0hLcHL-wDSDzBAafN0uM/edit 

 

 
 

UMA LINHA ESTÁ TRAÇADA 
 

A linha foi desenhada na areia. Minha distinção entre o que é santo é              
definida, sempre foi estabelecida desde a fundação do mundo. A minha           
aversão ao mal não mudou, pois eu, o SENHOR, não mudo. Sim, minha             
distinção, minha linha, meus limites são tão firme e seguro desde o início.             
Pois Eu sou o começo e Eu sou o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o                    
primeiro e o último! Diante de Mim não há outro Deus, fora disso, tudo é               
como idolatria, bruxaria e iniquidade à Minha Vista. 

A linha foi traçada. Minha distinção entre aqueles que Eu escolhi foi            
predestinada desde o princípio. Pois sei todas as coisas, sou todas as coisas,             
Eu estou em tudo, vejo tudo,e escuto tudo. Eu, Jesus, sou a Luz do mundo,               
em Mim não há trevas. Sem Mim, você até tropeçaria na luz do dia que vc                
chama de dia. A noite é como o dia para Mim, pois nada, nem pensamento,               
nem imaginação estão escondidos da Minha Visão. 

Meus limites contidos em Meu amor são distintos. Eles vêm com o Meu             
comando, assim como eu ordeno a todos os Meus Poderosos Anjos que            
cumpram Minha vontade. Essas chamas de fogo do céu são como servos            
para a salvação somente em Cristo Jesus. 

Não se deixe enganar, eu, Jesus, Sou o Filho de Deus, sou aquele que              
estava com o Pai desde o princípio. Pois eu e o Pai somos Um! Não se                
engane em me rebaixar junto com a hierarquia dos Meus servos, Meu            
exército celestial de anjos. 

Muitos de vocês adoram anjos, mesmo assim se eles não vêm a você             
sem a minha autoridade de Filho, Meu Poder para a salvação, eles não             
pertencem a mim. Não se engane. 
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Eu sou o desenhista de todas as distinções. Eu coloquei a Minha            
Palavra nos céus. Eu fiz um juramento a Mim mesmo, porque não há             
ninguém mais alto do que EU SOU. 

EU SOU O QUE SOU, sou do alto, meu reino, meu soberano é do alto.               
Meus caminhos, meus pensamentos estão acima dos seus. 

Eu tracei as linhas, Eu coloquei um marcador de santidade. Pois onde            
está minha santidade? Vocês mudaram os postes e colocaram o que é            
profano como santidade! 

Eu vim para te levantar! Eu vim libertar os cativos da escuridão, da             
profanação de todas as formas de travessuras! 

Sou eu, pois EU SOU o que EU SOU estabeleceu todas as distinções.             
Eu sei quem eu escolhi. Eu escolhi aqueles miseráveis, perdidos, pobres,           
fracos, pois estas são almas humilhadas aos olhos do mundo, mas coloquei            
uma santa marca distintiva sobre eles, pois eles são meus. 

Quando eu ordeno que vocês se amem, esta é a mais alta marca             
distintiva da santidade. Você acha que eu amo como o mundo? Você está             
enganado, pois Meu amor é puro, bem-aventurados os puros de coração,           
porque verão a Deus e viverão! 

Meu amor é alegria, Meu amor é paz, Meu amor é bondade, Meu amor              
é paciência, Meu amor é toda bondade, Meu amor é autocontrole, Meu amor             
é longânimo. 

Aqueles a quem purifiquei pelos meus santos fogos receberão toda a           
minha bondade! 

Óh meus filhos abençoados, estou perto de você agora, eu sopro sobre            
vocês fogos de purificação, fogos para a santidade. Por causa estes fogos,            
andarei sempre perto de vocês, como fiz com os Filhos de Israel. 

Minhas distinções, Minhas linhas são traçadas para levá-lo a lugares          
agradáveis, pois vós sois as ovelhas do Meu pasto. 

Eu te despertarei para a santidade, para que você Me deseje acima de             
todas as outras coisas. Vereis a impureza escorregar, derretida em calor           
ardente, e vereis quem EU SOU no fogo. Venha, filhos e filhas de Sião,              
venha Meus preciosos santos, ungidos e selados pelo Meu Espírito Santo.           
Venha, Meus queridos filhos, Meu amor por você é imenso. Meu amor é a              
linha traçada à misericórdia. Minha santa separação é minha linha para           
trazer você para perto de mim. 

Esteja preparado, o Êxodo está aqui! 
A reunião está aqui! Minha muralha de fogo, Meu escudo, Minha           

proteção está ao seu redor. Cada um de vocês tem doze anjos poderosos             
como seu guarda-costas pessoal. Você tem doze anjos poderosos ao redor           
de sua casa, e de seus filhos. 
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Estou aqui, meus filhos, virei em Minhas carruagens de fogo. Todos           
me verão; todos Me verão e saberão que eu sou o SENHOR dos senhores e o                
REI dos reis. 

Minha glória chegou, Meu Reino chegou. Está aqui na terra como no            
céu. 

Tudo pertence a Mim, tudo é Meu. Reservei o inferno para os Meus             
anjos desobedientes. A morte de Satanás é certa. Seu poder não é nada             
contra a Minha Palavra. Eu te digo a verdade que você vai testemunhar e              
viver a Minha Palavra em poder. Não haverá imaginação nem engano que            
possa resistir à Minha Palavra e contra os humildes de coração que eu ungi              
para realizar sinais e maravilhas nestes últimos dias. 

Eu tracei as linhas, montei as arenas para trazer Minha Glória. Os            
leões estão prontos para atacar, mas seu coração não irá falhar. Pois Eu sou              
aquele que fecha a boca dos leões. 

Embora instrumentos e armamentos sejam colocados para levar a         
execução ao meu povo, eis que muitos Hamã (Livro de Ester) serão            
descobertos e serão as suas cabeças deles nas cordas. 

Meus filhos, apegem-se firmemente a Mim, Minha Palavra, pois eu sou           
Verdadeiro. Vereis maravilhas que encherão seus corações de alegria e          
novas canções. As sirenes das trevas serão silenciadas quando eu trouxer           
Minhas ovelhas perdidas, Meus filhos a quem escolhi desde a fundação deste            
mundo. 

Satanás lida com fantasia, pois ele sabe quem realmente Eu sou. Ele            
sabe o quanto tenho ciúmes de você. Ele sabe muito, mas ele vem sem              
poder. 

Não confie em ninguém, não confie em nada além de quem Eu sou,             
pois EU SOU QUE EU SOU. Sou eu quem o envia para libertar os cativos.               
Sou eu, Jesus, quem lhe ordena que VÁ com o meu poder. O grande EU SOU                
está com você seja onde for que colocar os seus pés. 

Escute! Ouça Meus filhos, estou trabalhando nos bastidores com         
orações feitas em muitos armários. Estou movendo Meu amor, trabalhando          
em muitos corações. No hora marcada, no exato momento, Minha Palavra           
florescerá. Muitos que nascerão no Reino de Deus serão nascido a Glória de             
Meu Nome. 

Meu nome é Santo, Meu nome é o Nome acima de qualquer outro             
nome! Joelhos se curvarão em humildade e reverência, porque Eu sou Ele.            
Meus Filhos, Eu sou seu Deus e Eu amo vocês com um amor eterno. 

Esteja preparado para ver o Seu Rei, pois Ele te ama e sempre te              
amou desde o início. 

Muitas almas, muitas almas entrarão no último segundo da         
meia-noite. 
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Esteja preparado Meus filhos, porque derramarei sobre você Minha         

dupla unção. Sua medida será a mesma da minha de quando eu, andei por              
essa terra. 

Sim, as linhas estão traçadas. Eu tenho colocado os meus escolhidos           
estrategicamente. Toda as situações forem analisadas para sua vitória, para          
Minha Glória, pelo amor de Meu Nome. 

Preste Atenção! O melhor ainda está por vir! Vinde, meus filhos, meus            
cordeiros, minhas ovelhas, pois vocês são minha noiva. Estou com ciúmes           
de você! 

Estou travando todas as batalhas que estão aparecendo perante         
vocês. A vitória é sua. Portanto, levante a sua cabeça, sua redenção se             
aproxima! 

Meu espírito está indo, indo para linhas de lugares agradáveis. 
Preste Atenção! Eu sou o seu Rei! Eu sou o seu Primeiro Amor! Não há               

ninguém como eu, Meus filhos preciosos.  
Apesar de encarar a morte, ela não deve tocar em você. E te levarei              

para sua casa. Apesar da melodia do som da morte dançar ao seu redor, eu               
os trarei para casa com canções de libertação. 

Preste Atenção! Preste Atenção! Ó Meus filhos! Eis que andarão sob as            
águas enquanto Eu movo você e os transporto para lugares específicos           
designados, como Filipe. 

Preste Atenção! Eu sou seu Rei! 
Eu te amo! Preste Atenção! Eu fiz tudo o que fiz, apenas por você! 
Você é precioso, precioso, óh Meus filhos, você é amado além da            

medida! 
Eu sou seu Pai! Eu Enviei Meu filho somente para você! 
A eternidade espera. A vida eterna é sua! 
Preste Atenção! Vereis o Meu Rosto e viverá! 

 
EU SOU O QUE EU SOU 
EU SOU JESUS 
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Mensagem profética dada a irma Valery no dia 25 de setembro de 2019 

 

DERRAMAMENTO DE DONS 

 

E chegada a hora do derramamento dos dons. O derramamento dos dons acontecera muito breve.                

E chegado o momento de vigiarem em dobro porque existe uma batalha para tirar voces do foco; o                  

inimigo sabe porque tem conhecimento da Biblia, conhece a Palavra Viva e sabe que os dons nestes                 

ultimos dias serao derramados para a Maior Colheita, entao ele nao quer que se concentrem, assim                

ele trabalha constantemente para tirar do foco, tirar a concentracao, tocar nos pontos mais sensiveis               

do calcanhar de Aquiles. Fiquem vigilantes, vejam a posicao na qual os coloquei, nao saiam! 

Eu sei que muitos de voces passam dores, sofrimentos, muitos estao passando por verdadeiras               

humilhacoes dentro de casa; Eu vejo a lagrima, eu as recolho, mas nao tenham temor, nao tenham                 

medo porque Eu estou com voces e voces estao Comigo! 

Aquele que nao vigiar facilmente sera derrubado; o derrubar nao tem a ver so a frente, tem a ver                    

com o principio até o fim, a vigilancia nao comeca na tribulacao, comeca antes. Voces nao estao                 

atentos. Aqueles que tem ouvidos oucam o que o Espirito fala, lutem pela vossa coroa, batalhem                

porque muitos serao usados para a Grande Colheita, ninguém sabe ainda o nome porque ainda nao                

chegou a hora de ser revelado a cada um.  

Voces sao como Moisés, vos coloquei como colunas; a coluna de Moisés é a Minha Coluna e ele                   

guiava o Meu Povo, é isto que voces irao fazer, vao guiar o Meu Povo rumo ao Reino da Salvacao e                     

é isto que o inimigo teme; ele nao sabe quem ele tem, mas ele afronta os Meus Filhos com tudo que                     

ele puder, para tirar-vos do foco, mas foquem-se em Mim porque Eu estou com voces; nao tendes                 

forcas, eu vos dou; nao tem animo, eu vos dou; se a lagrima cair, deixe cair, rolar porque Eu a                    

recolho em Meu Lago, mas Eu estou com voces!  

   Perseverem até o fim, eis que é grande o vosso galardao! 

   Shalom 

 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcricao da mensagem dada a irma Valery no dia 25 de setembro de 2019 

VOU BATER O MARTELO! 

Vou bater o martelo! Tirei a minha mao! Vou bater o martelo com todo aquele que zombou do                   

Meu Nome. Vou bater o martelo! Foram alertados, foram alertados! Voces nao querem se humilhar,               

nao querem sair do altar, voces nao creem em nada, nao creem nas profecias. Vou bater o martelo!                  

Ajuntaram cinzas acima da vossa propria cabeca, seja feito a vossa propria vontade, eis que retiro a                 

Mao. 

Usurpadores de almas, usurpadores de almas pois arrastam com voces aqueles que nao vigiam,               

que nao estao atentos, que nao percebem que estao entrando no lamacal juntos. A vossa intrepidez é                 

tanta como o Farao do Egito, a ousadia é tanta como o Farao do Egito; querem entrar no mar aberto                    

porque sois os donos de vossos proprios narizes. Seja feito conforme a vossa propria vontade! 

   Eis que bati o martelo! 

   Shalom 
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Fonte: https://444prophecynews.com/be-serious-my-people-playtime-is-over-collins-ouma/ 

2019.09.26 - FIQUE SÉRIO, A HORA DE BRINCAR ACABOU 

Shalom, santos em Cristo. Ontem à noite, após a intercessão da noite 
por volta das 18h20, recebemos a seguinte repreensão do Senhor. Ele 
estava realmente sofrendo ao deixar escapar estas palavras de ADMONIÇÃO 
através de um de nós: 

PARE DE BRINCAR!! PARE DE BRINCAR!! pois o seu tempo aqui no 
mundo acabou. Não os consumam neste mundo. Segure com firmeza o que 
lhe foi dado, a fim de que não lhe seja tirado. 

Muitos de vocês ainda estão brincando e segurando levemente minhas 
advertências com atitudes arrogantes e críticas. 

FICA SÉRIO AS MINHAS ADVERTÊNCIAS 
E O MEU TRABALHO QUE ESTOU 
COLOCANDO DIANTE DE VOCÊ 

Não se deixe dominar pelo: 
 ORGULHO, ARROGÂNCIA E PRECONCEITO. PARE DE FICAR 

BRINCANDO E ENGANANDO VOCÊ MESMO 
Eu vejo como você leva de brincadeira minha Palavras e minhas           

advertências. 
Para alguns de vocês, ainda estão alimentando os seus pecados em           

segredo e se recusaram a deixar ir, pensando que não posso ver através de              
vocês. Não se deixem enganar, Eu conheço seu coração e pensamentos           
antes mesmo de pensar neles. 

Purifique-se de todo o mal e me busque diariamente no          
ARREPENDIMENTO E NA CONFISSÃO DE SEUS PECADOS. EU VEJO TUDO.          
MEU FILHO ESTÁ VINDO MUITO, MUITO EM BREVE. 

LEVA A SÉRIO O QUE VOCÊ TEM OUVIDO E SEGURE FIRMEMENTE. 
EU AMO VOCÊ COM UM AMOR ETERNO E INFALÍVEL 

406

https://444prophecynews.com/be-serious-my-people-playtime-is-over-collins-ouma/


Fonte: https://444prophecynews.com/rise-up-margaret-blake/ 

2019.09.26 - LEVANTA-SE! 
"O SENHOR é um homem de guerra; o SENHOR é o seu nome ", 

Deuteronômio 15: 3 
“E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado               

sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça. 
E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia               
muitos diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele            
mesmo. 
E estava vestido de veste tingida em sangue; e o nome pelo qual se chama               
é A Palavra de Deus. 
E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho             
fino, branco e puro. 
E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as                 
regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do                 
furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 
E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos                 
senhores”, Apocalipse 19:11-16 

Eu ouvi ... “Levante-se !" 
E então, em uma visão, vi uma armadura sendo fechada e           

ouvi… 
"Levante meu filho e prove a vitória da minha espada!          

Levante-se, meu filho! Pois você é contado entre os escolhidos para           
lutar ao meu lado! 
Levante-se! 

Chegou a hora da grande batalha! Prepare-se! Como Eliseu, liberte-se          
de todos os apegos. Queime todas as suas pontes! Pois não há retorno para              
aqueles que foram escolhidos. 
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EU SOU estou chamando Meus escolhidos para se reunirem. Limpe          
suas lousas [ardósia]. A partir de agora você trabalha para governar. Não            
faça mais planos terrenos para suas vidas. Em breve lerei em voz alta a              
chamada dos fiéis a Mim. Todas as suas necessidades nestes últimos dias de             
preparação foram liberadas. Não pense neles; Confie que tudo está previsto. 

O tempo dos gentios chega ao fim. EM BREVE a porta será fechada. E              
aquilo que se esconde, estrondo sob seus pés; e aqueles que andam entre             
vocês disfarçados de humanos; e o que está oculto em véus decrescentes            
em suas estratosferas superiores emergirá das sombras em grande         
ferocidade. 

O tempo de grande medo está próximo e logo cobrirá a terra. 
Saiba disso - VOCÊ LUTA NO MEU NOME E NA MINHA VITÓRIA! 

Só eu e eu possuímos O NOME acima de todos os nomes. Todos os              
que Me seguem de verdade, dei o uso autorizado do Meu nome e Meu              
Sangue cobre tudo o que pertence Me. Vocês, Meus Escolhidos, foram           
chamados por um tempo como este. 

O céu está pronto! 
Prepare-se para a batalha! 
Nós vamos para a guerra! 

- YESHUA / JESUS

Na manhã de 26 de agosto, enquanto escrevia essa palavra, tive a            
visão de um cavalo de guerra de armadura altamente espirituoso sendo           
controlado. Grande força ondulava por todo o seu corpo musculoso e suas            
narinas brilhavam a cada bufo. Sua cor era a da fumaça e sua postura era               
destemida. 

REFERÊNCIAS ESCRITURAS 
“Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque           

é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão os que estão com ele,                
chamados, e eleitos, e fiéis”, Apocalipse 17:14. 

“O Senhor é homem de guerra; o Senhor é o seu nome”, Êxodo 15:3 
“Tu és o meu Rei, ó Deus; ordena salvações para Jacó. Por ti             

venceremos os nossos inimigos; pelo teu nome pisaremos os que se           
levantam contra nós”, Salmos 44:4,5 

“Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que ensina as minhas mãos           
para a peleja e os meus dedos para a guerra; 
Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és            
tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo”, Salmos               
144:1,2. 

EFÉSIOS 6:10-18 among others... 
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Transcricao da mensagem dada a irma Valery no dia 26 de setembro de 2019 4 

A FIGUEIRA ESTA MADURA 

Aproveitem os ultimos raios de sol, breve, breve vai escurecer. Aproveitem, olhem para as               

paisagens, olhem para as arvores. A figueira esta madura. Assim como este toque (barulho ao               

fundo) assim esta sendo o toque do barulho das trombetas. 

A figueira esta madura! A figueira esta madura! Tem frutos, uns pequenos, outros grandes. A                

figueira esta madura! 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery durante uma oracao matinal no            
dia 26 de setembro de 2019 

Aiii, aiii, estejais prontos! Filho chegou a hora, chegou a hora, chegou a              
hora! Estou Eu separando o trigo do joio porque chegou a hora, vou passar a               
peneira na face desta Terra porque chegou a hora, chegou a hora! Muita             
zombaria tem acontecido, zombaria dos Meus Filhos, zombaria dos Meus          
Profetas, zombaria dos Meus Mensageiros, zombaria dos Meus Pequeninos. 

Eis que eles se preparam, todo o cenario mundial esta montado! Todo            
cenario mundial esta montado naquele Parlamento onde eles falam. O cenario           
esta montado; uns falam contra, outros falam a favor, mas todos eles            
trabalham para o mesmo. Todos eles tem o mesmo objetivo, isso tudo faz             
parte de um plano e aqueles que nao vencem, entretem, sao entretidos com             
essas informacoes. 

Aqueles que nao vencem sao entretidos com estas informacoes e fazem eles             
dormirem, mas eis os que se assentam naquelas cadeiras nao sao Meus;            
passam informacao para o mundo, mas tudo faz; mas eis que eles nem             
imaginam o que Eu farei com os planos deles porque Eu vejo todas as coisas,               
nada passa despercebido na face deste Planeta. 

Toda raca, todo animal vivente feito neste planeta foi feito pela Minha Mao; a               
Minha Mao formou a Terra, eis que enganarao a muitos, mas Eu Sou o Criador,               
Eu Sou Aquele que soprou o folego de vida nesta Terra, eis que chegou a hora                
de separar o joio do trigo. 

Meus Filhos, preparem vossas casas, os Meus serao guardados! Renovem os            
estoques, unjam as casas, andem em Espirito porque nada passara          
despercebido aos Meus! Nada passara despercebido aos Meus!  

Eis que todo infiltrado, todo aquele que se levantou contra os Meus            
Pequeninos, todo que se levantou em zombaria, em descredito, em demerito,           
a Minha Mao comeca a pesar, pois eis que Eu abro a Mao porque tendes sido                
arrogantes, escarnecedores, difamadores, mentirosos; muita treva ha em        
vosso coracao, é a vossa escolha! 

Meus Filhos, eu vos amo, mas a Balanca da Minha Justica comeca a pesar.               
Qual é o pai que nao exorta um filho? Qual é o pai que nao repreende um                 
filho? A muitos estou dando Eu a oportunidade, mas muitos a desprezam. Por             
amor ao Meu Filho e a Noiva ainda ha porta aberta; pelas oracoes do Meu Filho                
e a Noiva, ainda ha porta aberta para aquele que se humilhar e se vestir de                
saco de pano porque chega! Aquele que fez a sua escolha, montou sobre a sua               
propria cabeca cinzas e brasas vivas. O que plantais, o que semeais, colheis! Ai              
de quem brinca com a Minha Palavra! Ai, ai ai!.... linguas estranhas.... 

Vou sacudir a Terra, vou sacudir e vou para abalar as estruturas desta Terra,               
eis que Eu guardo os Meus, onde esta um Pequenino, Meu Recolhido, Meus             
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Anjos estao la para segurar o chao e o teto porque os Meus Eu Amo, os Meus                 
Eu protejo.... linguas estranhas.... 

Ai dos zombadores, ai dos zombadores, ai dos zombadores, correrao neste            
Planeta de um lugar para outro e nao acharao, nao acharao lugar para se              
esconder porque os Meus Olhos estao passando neste momento na Terra,           
Estou olhando para cada um; uns estao dormindo, outros festejando, outros           
comendo, uns estao casando....linguas estranhas.... 

Ai a Minha Filha tem pedido, ai a Minha Filha tem pedido e por amor aquela                 
alma Eu vou mexer, por amor aquela alma Eu vou mexer, minha Noiva tem              
pedido...linguas estranhas... 

Nao ponha os teus pés naquele sitio (lugar)... linguas estranhas...pés santos           
nao entram naquele sitio (lugar)...linguas estranhas.... conhecerao a Minha         
Mao porque tenho dado amor ao Meus Filhos, Eu guardo os Meus Filhos, Eu              
amo os Meus Filhos, mas a Minha Palavra com Meu Espirito nao! 

Muita blasfemia se tem feito na face da Terra, comercializam a Minha Palavra              
como se nada valesse; brincam com a Minha Palavra; rasgam a Minha Palavra;             
as coisas que tem feito com a Minha Palavra e Eu tenho visto, tem invertido a                
Minha Palavra.  

Hei que o mestre deles é outro! Tem pedido a hora deles, mas nos Meus                
ninguém toca, Eu liberei, muitos tem sido tocado pelo proprio mestre deles            
porque a escolha foi deles, a escolha é deles, a Minha Casa é Justica, a Minha                
Casa é Santa, ninguém entra nos Meus Atrios sem santificacao...linguas          
estranhas.. 

Minha Noiva se preparem, tenho Eu alertado ao longo de tempos, ultimos             
preparativos, ultimos preparativos! Breve, breve, breve muitos serao pegos de          
surpresa, muitos, mas vou acordar a muitos para o Primeiro Amor, 

Com amor eterno de Pai, vos amo incondicionalmente Meus Filhos, eis que             
falo 

ABBA 
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Mensagem dada a irma Valery no dia 26 de setembro de 2019 (2) 

MESTRES DAS SUAS PROPRIAS LEIS 

MUITOS SERAO LEVADOS PARA O MATADOURO, NAO VEEM ? 

O QUE ESTAO FAZENDO COM AS VOSSAS ALMAS? 

AI! SE O MEU POVO ME ESCUTASSE 

O QUE ESTAO FAZENDO? 

VOCES NAO VEEM QUE  ESTA ABRINDO O CHAO DEBAIXO DE VOSSOS PES? 

EIS QUE PISAIS LUGAR SANTO, AGORA VIRADO PARA VOS CURRAIS, REMEXENDO 

NO PROPRIO VOMITO! 

OHHHH! NAO ESCUTAM! 

TEM SE AGRADADO MAIS DAS MENTIRAS! 

AHHHHH A BALANCA, A BALANCA, A BALANCA! 

EIS QUE FALO 

JESUS 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no grupo dia 26 de setembro de 2019 (1) 

SENTINELAS 

Eis que falo no dia de hoje, muitos abandonaram o posto de sentinela, muitos deixaram de vigiar,                  

vocês estão sendo atacados e não vêem, o inimigo tem entrado nas vossas mentes, nos vossos                

ouvidos.  

Perderam o temor? Eu vos pergunto: Perderam o temor? Voces nao veem que estão na batalha                 

final? Homens de pouca fé, credes mais nos homens que na minha Própria Palavra? Credes mais no                 

entendimento humano do que na Minha Própria Palavra e se ainda hoje pedirem a tua alma, o que                  

dirás? Estas prontos para me enfrentar? Estas prontos para ver a Minha Face? 

Homens de pouca fé, sentinelas enganados pelo inimigo, pelo brilho das mensagens deturpadas, o               

inimigo é astuto, é astuto! Conhece a Bíblia melhor que muito de vocês, mas não é o tanto conhecer                   

e sim o tanto temer, é o tanto se entregar na Minha Presença, mas vocês tem feito as suas escolhas e                     

Eu NADA imponho, tem o livre arbítrio, então a vossa escolha permaneça porque vocês assim               

decidem. A Minha Balança começou a pesar. 

  Shalom! 

JESUS 
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Mensagem dada a irma Valery enquanto conversava com a irma do grupo no dia 26 de                

setembro de 2019 

SINCERIDADE DE CORACAO 

Nao ha tempo para que vacileis de um lado para o outro, nao ha tempo para que busqueis uns com                     

os outros. E tempo somente de olhar para Mim porque a Minha Vinda é breve. E breve como o raiar                    

do sol, é breve como a noite que se poe rapido, tao rapido como o sol que se levanta, tao rapido                     

como a lua que se poe, é assim a minha vinda. Eis que o homem nao estara preparado para a Minha                     

Vinda porque muitos zombam daqueles que falam, muitos zombam da mensagem que é dada, mas               

sou Eu que uso a boca deles para falar, nao é da vontade deles, mas é o Meu querer na vida deles;                      

estou Eu achando graca na vida de cada filho a quem eu chamo para se posicionar, para se colocar                   

na Minha Presenca. 

Estou Eu achando graca na vida daquele que Me teme, daquele que é Meu Servo de coracao, pois                   

que Eu tenho alertado a muitos, mas muitos nao querem ouvir, tem se deixado levar, pois que Eu                  

como Pai retiro a minha Mao porque é feita a vontade deles. Nao sou um Pai que obriga, nao sou                    

um Pai que forca, Eu deixo o agir de acordo com a vontade deles. Muitos clamam por misericordia,                  

mas nao tem misericordia uns para com os outros a ponto de leva-lo junto na desobediencia.  

Nao tem misericordia uns para com os outros a ponto de faze-los duvidar, eis que estes dias tenho                   

falado a mesma coisa, mas muitos nao querem ouvir; muitos se retiram das salas porque o som da                  

Minha Boca é estridente! Muitos se retiram da sala porque sabem que a Palavra Verdadeira sonda o                 

coracao e nao aguentam a verdade porque tem escurecido os seus coracoes nos ultimos              

dias...linguas estranhas... 

Servos infiéis deixados a propria sorte, deixados na conscuspicencia do seu proprio coracao              

porque é sua vontade, eis que desde o tempo de Adao dei livre arbitrio a homem e mulher para que                    

me sirva segundo o seu querer. 

Desde os primordios da criacao foi apresentado o caminho certo e o caminho errado e para onde                  

leva cada um, eis que sabem, muitos sabem, mas mantem-se nas proprias doutrinas. Retirei a Minha                

Mao. O senhor deles, o mestre deles é quem os tem instruido nos dias de hoje..Ai, ai, ai! 

Qual é o filho que clamando ele por misericordia, clamando ele por arrependimento, perdao               

sincero do coracao, que o Pai nao atenda? Aponte-me um. Sinceridade de coracao. 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 27 de setembro de 2019 

Estou balancando a Terra 

Estou passando Meus Olhos pela face da Terra, Estou contemplando os homens. Muitos correm de                

um lado para o outro. Muitos correm de um lado para o outro preocupados em ajuntar, em ajuntar,                  

em ajuntar. Vejo sitios (lugares) abandonados, mas nem por isso se voltam para buscar a Minha                

Face.  

Estou Eu balancando a Terra; Estou Eu sacudindo a Terra; Estou estremecendo a Terra; as                

extremidades da Terra; Estou Eu mexendo nas aguas, nos lagos, nos mares; Estou Eu liberando a                

entrada deles na Terra; Estou tirando os limites; Estou Eu mexendo no eixo da Terra.  

Ai do homem! Ai do homem sem arrependimento! Ai do homem sem compaixao! Ai do homem                 

frio que maquina contra os Meus Pequeninos! Pensam eles em fazer planos, mas antes que eles                

coloquem os planos deles em acao, Eu tomarei a frente. Ninguém ocupa o lugar que nao é                 

destinado. Homens e mulheres, descendentes do inimigo, se assentam e se ajuntam para maquinar              

contra os Meus Pequeninos, mas os Meus Eu guardo. 

Ai da descendencia de serpentes, dos abutres, saqueadores de almas, por esses dias Estou abrindo                

a sepultura, muitos vao descer! 

Ai dos covardes, dos mentirosos, dos difamadores! Ai do homem sem arrependimento! Ai do               

homem que toca nos Meus Pequeninos, nas Minhas Criancas! Tenho Eu visto o que fazem com os                 

Meus Pequeninos, os bebes desse Planeta. 

   Vou balancar a Terra, Vou balancar a Terra! 

   Eis que falo, 

ABBA 
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Transcricao da mensagem dada a irma Valery no grupo Chat Remanescentes no dia 27 de               

setembro de 2019 

OS JUIZOS FORAM LIBERADOS 

Santo, Santo és Tu Senhor!... A Igreja que se posiciona!... Ahh Senhor Amado!... Ele vem, Ele                 

vem... 

  Os “Ai” vao comecar, todos aqueles que nao creram... 

Guarda os Nossos, clamo o Sangue de Cristo onde eles estiverem. Guarda a Tua Igreja, guarda a                  

Noiva, onde eles estiverem Soberano Deus de Israel, de Isaque e Jaco, guarda Pai!... Linguas               

estranhas.... 

Nao ouvem, nao ouvem, nao ouvem....linguas estranhas...muitos nao veem que Vou mexer, eis             

que o estrondo foi dado...linguas estranhas...nao ouvem a Palavra, nao ouvem....linguas estranhas... 

Filhos, Filhos, Filhos se preparem para se resguardar...linguas estranhas...acabou o tempo, acabou            

o tempo, acabou, acabou o tempo, esta liberado. Aos Meus Eu guardo e tem aqueles que nao               

ouvem. Outros nao ouvem, outros nao ouvem, preferem nao ouvir, preferem a voz do mundo.

Ai, ai, ai..Filha Eu to contigo, Filha Eu to contigo, Filha Eu to contigo nao temas! Eu te chamei                    

assim como tu estas! Eu sei as imperfeicoes de cada um pois Eu sei que nenhum de vos é perfeito,                    

mas Eu guardo e livro cada um de voces porque voces tem apresentado seus coracoes. Na                

sinceridade do coracao de voces tenho visto que tem rasgados as suas vestes, os seus coracoes, tem                 

Me entregado as vossas casas, vossas familias e por amor de vos Eu vou livrar. Mas ai daqueles que                   

nao obedecem, que nao ouvem, eles nao sabem o que vem ai!  

Oh! Oh! Vira repentina destruicao! Vira repentina destruicao! Ai! Eis que o mundo nao sabe o                 

quem vem ai! Nao sabem o que vem! Os grandes deste mundo estao se preparando, mas eis que                  

ponho a Minha Mao contra tudo o que eles tem feito, mas os Juizos ja foram liberados! Ja foram                   

liberados! Ai que os caes uivam porque eles sabem o que vem por ai! Ai que os caes uivam porque                    

eles sabem o que vem por ai!  

A Mao do Senhor vai pesar! A Mao do Senhor vai pesar! Eis que senti o abalo da Terra,                    

estremeceu, caiu! Estremeceu, caiu! Ai que os “Ai” vao comecar! Ai! Ai que os “Ai” vao comecar! 

De repente estava eu na cozinha e senti o estrondo (Valery comentando)! Ja aconteceu no mundo                 

espiritual so falta acontecer no mundo fisico!..linguas estranhas...tem irma na cozinha? Tem irma na              

cozinha? Tem irma?...linguas estranhas...acabou o tempo, acabou o tempo! Eu colocarei estas            

gravacoes na sala de oracoes. Ele diz: Filha passa a Palavra para os Meus, passa a Palavra. Nao ha                   
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tempo de parar a Palavra, Ela tem que ir! Até aqueles que nao ouvem, a Minha Agua bate na pedra,                    

Aqueles que se deixarem curar, vao ser curados, mas aqueles que nao quiserem, Eu nao posso                

obrigar porque o livre arbitrio foi dado desde o primeiro dia. 

Ai! Ai! Ai! Ai! Que inquietacao de espirito, que inquietacao de alma! Pai, que agonia,                

Senhor...linguas estranhas...os portais estao abrindo...Jeova, Senhor! Ai! Ai! Nao estao vendo, nao            

estao vendo! Nao estao vendo! Eis me aqui Pai! Aleluia Pai! Guarde Meus Irmaos em Cristo!                

Misericordia! 

Arrependam-se! Arrependam-se! Arrependam-se! Os juizos foram liberados! Na boca dos servos,            

a ultima trombeta foi dada. Aquele que tem ouvido, tem temor a Deus, tem temor a Cristo, ouca os                   

alertas! Glorias a Deus! Aleluias! 
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 2019.09.27 - DEUS VAI BALANÇAR A TERRA 

Estou passando Meus Olhos pela face da Terra, Estou contemplando os 
homens. Muitos correm de um lado para o outro. Muitos correm de um lado 
para o outro preocupados em ajuntar, em ajuntar, em ajuntar. Vejo sítios 
(lugares) abandonados, mas nem por isso se voltam para buscar a Minha 
Face.  

Estou Eu balançando a Terra; Estou Eu sacudindo a Terra; Estou 
estremecendo a Terra; as extremidades da Terra; Estou eu mexendo nas 
águas, nos lagos, nos mares; Estou Eu liberando a entrada deles na Terra; 
Estou tirando os limites; Estou Eu mexendo no eixo da Terra.  
 Ai do homem! Ai do homem sem arrependimento! Ai do homem sem 
compaixão! Ai do homem frio que maquina contra os Meus Pequeninos! 
Pensam eles em fazer planos, mas antes que eles coloquem os planos deles 
em ação, Eu tomarei a frente. Ninguém ocupa o lugar que não é destinado. 
Homens e mulheres, descendentes do inimigo, se assentam e se juntam 
para maquinar contra os Meus Pequeninos, mas os Meus Eu guardo. 
 Aí da descendência de serpentes, dos abutres, saqueadores de almas, por 
esses dias Estou abrindo a sepultura, muitos vão descer! 
 Ai dos covardes, dos mentirosos, dos difamadores! Ai do homem sem 
arrependimento! Ai do homem que toca nos Meus Pequeninos, nas Minhas 
Crianças! Tenho Eu visto o que fazem com os Meus Pequeninos, os bebês 
desse Planeta. 
   Vou balançar a Terra, Vou balançar a Terra! 
   Eis que falo, 

ABBA 
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Fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2019/08/destruction-cometh.html 

DESTRUIÇÃO CHEGANDO !!! 
- 28 de agosto de 2019
Jeremias 4: 20-22
20 Clama-se a destruição após a destruição; porque toda a terra está           
estragada: de repente minhas tendas estão estragadas e minhas cortinas         
em um momento.
21 Quanto tempo verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta?
22 Porque o meu povo é tolo, não me conhece; são filhos escoceses e não              
têm entendimento: são sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem não             
têm conhecimento.

Transcrição: 
Meu filho, diga aos meus filhos que a destruição vem, e o nome dela é               
Gabrielle. Eu lhe digo agora: Cuidado com as tempestades do outono, pois            
serão ferozes, mas nenhuma tão feroz quanto Gabrielle! Muitos vão perder           
tudo, mas tome nota, você terá suas vidas! 

Eu já disse muitas vezes que os DIAS DO JULGAMENTO ESTÃO ATÉ VOCÊ, e              
aqueles que ouvirem a Minha Voz serão levados a locais de segurança. Eu já              
disse muitas vezes para ter suas casas em ordem - tanto físicas quanto             
espirituais. Embora eu fale com você agora, muitos irão ignorar as palavras            
de aviso e continuarão como se nada estivesse acontecendo! 

DIGO A VOCÊ, DESTRUIÇÃO COMETH !!! 
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A estação se aproxima do Tempo do Meu Retorno para Reunir Meu            
Remanescente para a Tarefa Escolhida que lhe designei! 

Muitas pessoas dizem que essas palavras não podem vir de Mim, pois não             
têm amor nelas, mas eu digo: Minhas advertências a você estão por AMOR,             
para que você esteja preparado para o que está por vir! 

DIGO A VOCÊ, A DESTRUIÇÃO ESTÁ CHEGANDO !!! 

Meu filho, enquanto Meu Corpo ainda dorme e se recusa a acordar, o rei              
agora irritou o inimigo do Norte. Este urso não pode jogar, mas o rei              
arrogante pensa que pode continuar não apenas cutucando o urso, mas           
vencendo o urso com um Clube Econômico!  

Eu lhes digo que os Exércitos do Norte estão reunindo suas forças para um              
ATAQUE SURPRESA TOTAL nessa nação pecadora!  

Através do orgulho do rei, ele enganou o povo americano e a Minha Igreja a               
acreditar que você não pode fazer nada além de Vencer, Vencer, Vencer!!!            
Mas eu lhes digo que você já perdeu, e tudo o que resta é o cativeiro! 

A América e seus reis (atuais e anteriores) agora transformaram o mundo            
em um reflexo de si mesmo - com orgulho! Concupiscente! Arrogante! e o             
mundo está reagindo com motins, assassinatos e anarquia!! 

América, o que você semeia colherá!! Prepare-se para os tumultos,          
assassinatos e anarquia!!  

Eu lhe digo, América, ARREPENDE-SE AGORA!! Não seja como seu rei e            
diga: Não fiz nada de errado pelo qual preciso me arrepender!  

DEITE EM CIMA de minha misericórdia e graça e PROCURE perdão do pecado             
em suas vidas e dos pecados de uma nação corrupta! ARREPENDE-SE           
AGORA, pois em breve você NÃO poderá invocar o Meu Nome sem ser             
decapitado por dizer que Meu Nome Jesus!! 

Os governos estão sendo enganados na implementação das Leis de Noahide           
para controlar o povo, mas eu lhes digo que as MESMAS víboras e cobras do               
Meu tempo ainda estão tentando CONTROLAR o mundo e TODAS as pessoas            
nele! 
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Eu digo: FIQUE na Minha Palavra, APRENDA de Mim, e você NÃO será             
enganado! Eu avisei que nos últimos dias o engano seria tão forte que até os               
meus próprios eleitos poderiam ser enganados, mas você NÃO será se           
CONHECER a Minha Palavra!  

NÃO acredite em todos os falsos profetas que dizem que os bons tempos             
estão aqui e que a América será ótima novamente! Muitos já caíram nessa             
decepção. Muitas pessoas adoram esse rei - mesmo que ele tenha dito que é              
o escolhido, meu corpo continua a dar desculpas para ele!

Eu lhe digo agora, o rei NÃO ME conhece - ele segue outro! Ele é um ator                 
fazendo um papel. Eu o escolhi para desempenhar esse papel - para            
terminar a destruição dessa nação ensopada de pecado que se RECUSA A SE             
ARREPENDER! 

DIGO, DESTRUIÇÃO CHEGANDO !!! 

Meu filho, continue alcançando os perdidos! Pregue a Palavra na estação e            
fora de estação! GRITE O MEU NOME a todos os perdidos! Diga a eles que               
Jesus salva e sigua o Verdadeiro Rei !!! 

Amo todos os Meus Filhos, mas muitos deixaram seu primeiro amor e estão             
seguindo os caminhos do mundo e todos os prazeres dele. ARREPENDA-SE           
AGORA! SAIA do mundo, Meus Filhos, e PROCURE-ME em oração, LEIA           
Minha Palavra diariamente, e COLOCA a armadura, porque os DIAS          
ADIANTES ESTÃO CHEIOS DE PERIGO !!!  

Eu te amo, mas DIGO, DESTRUIÇÃO CHEGANDO!!! DEPOIS EU VOLTAREI!!! 
Amém. 
Senhor Jesus 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 28 de setembro de 2019 

Shiva 

   Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus! 

Shiva esta girando! Esta girando! Esta girando! Esta enrolando! Esta enrolando uma com a outra,                

uma com a outra esta sendo enrolada, enroladas. Enroladas no Shiva conforme tem varios bracos,               

elas tem sido enroladas...linguas estranhas... 

   Esta enrolando, esta enrolando Na mente de cada uma, esta enrolando, esta enrolando! 

Hei! Atentai para a vossa alma! Atentai para a vossa alma! Atentai para a vossa alma! Até quando                   

voces acham que o Senhor vai permitir isso? Até quando?...linguas estranhas... 

Muitos vao descer enrolados uns nos outros...linguas estranhas...porque nao ouvem a Palavra do              

Senhor, nao querem estar atentos, nao querem prestar atencao porque dizem que é a boca desta, mas                 

vos nao ouvides as bocas que estao ao redor a falar a mesma coisa? 

Ai! Ai! Nao ouvem, nao querem ouvir! Vao descer enrolados uns nos outros porque a                

desobediencia é muita! 

  Ai! Ai! Ai! Ai! A Porta do CERN esta aberta! 

  Ela esta girando, ela esta girando, ela esta girando… 

  Ai! Ai! Ai! Ai! Ta saindo, ta saindo, ta saindo... 

Passa a profecia, passa a gravacao para o grupo! Alerta os Meus, alerta Minha Noiva, alerta                 

aqueles que tem que alertar!...linguas estranhas... 

   Canticos indigenas: batalha, batalha, batalha.... 

   Filha passa a gravacao para o Corpo, Alerta! Alerta Brasil! Alerta! Alerta!... 

Canticos indigenas...Ela ta girando, esta girando...canticos indigenas...O Meu Povo indio esta            

sendo alertado...canticos indigenas...Armadura, armadura, armadura...canticos indigenas... 

Estejam preparados...linguas estranhas..Ah! Eu amo os Meus! Estou no controle de todas as              

coisas! Eu guardo os Meus! Aqueles que Me procuraram Eu guardo...linguas estranhas..Guardo sua             

casa, guardo sua parentela porque a Mim Me tem procurado com amor e humildade no coracao,                

mas a RODA esta aberta..linguas estranhas... 

   Com amor eterno 

YESHUA HAMASHIA 
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2019.09.28 - SHIVA 

   Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus! 
Shiva esta girando! Esta girando! Esta girando! Esta enrolando! Esta          

enrolando uma com a outra, uma com a outra esta sendo enrolada,            
enroladas. Enroladas no Shiva conforme tem vários braços, elas tem sido           
enroladas... 

Esta enrolando, esta enrolando Na mente de cada uma, esta enrolando,            
esta enrolando! 

Hei! Atentai para a vossa alma! Atentai para a vossa alma! Atentai para a               
vossa alma! Até quando vocês acham que o Senhor vai permitir isso? Até             
quando?...linguas estranhas... 

Muitos vão descer enrolados uns nos outros porque não ouvem a Palavra             
do Senhor, nao querem estar atentos, não querem prestar atenção porque           
dizem que é a boca desta, mas vós não ouvides as bocas que estão ao redor                
a falar a mesma coisa? 

Ai! Ai! Não ouvem, não querem ouvir! Vão descer enrolados uns nos             
outros porque a desobediência é muita! 
  Ai! Ai! Ai! Ai! A Porta do CERN esta aberta! 
  Ela esta girando, ela esta girando, ela esta girando… 
  Ai! Ai! Ai! Ai! Tá saindo, tá saindo, tá saindo... 

Passa a profecia, passa a gravação para o grupo! Alerta os Meus, alerta              
Minha Noiva, alerta aqueles que tem que alertar! 
Canticos indígenas: batalha, batalha, batalha.... 
   Filha passa a gravação para o Corpo, Alerta! Alerta Brasil! Alerta! Alerta!... 
Canticos indígenas...Ela ta girando, esta girando...cânticos indígenas...O       
Meu Povo índio esta sendo alertado...cânticos indígenas...Armadura,       
armadura, armadura...cânticos indígenas... 

Estejam preparados...línguas estranhas..Ah! Eu amo os Meus! Estou no          
controle de todas as coisas! Eu guardo os Meus! Aqueles que Me procuraram             
Eu guardo...línguas estranhas..Guardo sua casa, guardo sua parentela        
porque a Mim Me tem procurado com amor e humildade no coracao, mas a              
RODA esta aberta..linguas estranhas... 
   Com amor eterno 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: https://docs.google.com/document/d/1u0U7vMqk4wvMn34aaQyeCxsIB6OpuEXZB86CtSK3wUA/edit 

2019.09.29 - PERCURSO DE COLISÃO 

Profecia 29 de agosto de 2019 
Escrituras: Salmo 14; João 1: 1-18 e Judas 

PALAVRA 

Muitas almas serão perdidas quando acontecer o colapso sem medidas e a 
queda da humanidade o aguardam. 

Todos os ídolos cairão sobre as cabeças dos homens. A velocidade incrível 
da tecnologia que aumentou para um nível nunca visto antes, vai ser 
interrompida. 

Tudo é idolatria, tudo é uma pedra de tropeço, tudo é da terra abaixo. Essas 
tecnologias criadas pelo homem aumentaram a idolatria e aumentaram o 
orgulho da vida. 

Ninguém procura por Aquele que é de cima. Ele é como nada, tornou-se 
obsoleto. No entanto, eu te digo a Verdade, eu sou o único Deus, não há 
outro Salvador, exceto eu. Eu seguro as chaves da morte e do inferno. 

Apenas um tolo diz em seu coração que não há Deus. 

O percurso de colisão será estimulado de cima. O que não é visto deve ser 
visto. Vou desvendar em meio a esse curso de colisão de desastre, Minha 
Face, e todos tremerão, do menor ao maior. 

Eu sou o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Eu sou o Senhor, criador e possuidor 
do céu e da terra. Não serei superado por minhas próprias criaturas. 

A igreja que virou pedra, virá a mim por medo de mim. Minha presença 
cairá, o temor do SENHOR, pois minha igreja extinguiu toda a luz por si 
mesma, meu castiçal, minha Luz e meu Espírito Santo. Minha glória deixou 
esses templos há muito tempo. 

O curso de colisão, o impacto de tudo o que você conhece é para desacelerar 
tudo. É um intervalo de tempo, Meu Tempo, rompendo a velocidade de 
Satanás para derrubar muitos para a condenação eterna. No entanto, aqui, 
Minha Graça florescerá. 
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Eu digo: 'Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem.' 

Meu perdão sempre permanece, é Minha Graça, é Minha Verdade, porque eu            
sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Minha graça e misericórdia vem com o poder do meu Espírito Santo. Vem             
com a convicção da Minha Justiça, convicção do pecado contra um Deus            
Santo. Então, digo, preparem-se para a colisão sem medidas a qualquer           
momento que nunca houve antes em toda a humanidade. 

Todos temerão; contudo, aos que são o Meu Remanescente, vou lhe dar            
poder porque você creu em meu nome. 

Também escolhi muitos para entrar no Meu Reino, pois é Meu Pai que atrai              
todos os homens para Mim. 

Lembre-se, Meu Remanescente, fui eu quem o escolheu, você não me           
escolheu. É somente pela Minha Graça que eu os separei. Sua vida não é              
confortável, porque Eu, o Senhor, não quero que você se sinta confortável,            
pois seu lar não é desta terra. Esteje preparado porque a terra receberá             
rochas destrutivas dos céus para sacudi-la, purificá-la e derrubar o orgulho           
do homem e fazê-lo pó. 

Este é um tempo de grande destruição, pois a terra grita assassino!            
Assassinos de meus filhos cujos gritos eu escuto! 

A igreja de pedra organizadas pelo homem é construída em Mamom; Eu falo             
para você a verdade: ela será atingida primeiro! Seus carros, suas férias,            
suas roupas elegantes, seus livros, suas mercadorias são tudo sujeira para           
Mim. Você sequestrou o Meu Evangelho! Eu vou trazer muitos de vocês para             
os tribunais de difamação, pois vocês copiados Minha Palavra para seu           
próprio proveito. Eu te digo a verdade, você não será dono de nada, você              
ficarão com os egípcios enquanto trago muitas maravilhas de destruição          
sobre vós. 

Vocês são como os mágicos do Faraó! Vocês são como os mágicos e             
adivinhos de Nabucodonosor! 

A colisão está aqui! A queda de muitos líderes proeminentes da igreja,            
pastores, professores de falsas doutrinas devem cair de uma grande altura.           
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Com isso você conhecerá e temerá ao SENHOR. Estes vos serão um sinal             
para todos os que temem ao SENHOR. 

Rick Warren cairá, Joel Osteen será derrubado. A queda e a queda serão             
como David Wilkerson. Tema o SENHOR, ó Casa de Deus! 

Arrependa de sua iniquidade porque já superou àqueles que estão do lado            
de fora e que ainda não conhecem a Deus. Por sua hipocrisia, vocês             
afastaram muitas almas de Mim. Vocês os tem guiado para o caminho largo             
de destruição. 

A destruição está aqui! Não há paz! 

A maior de todas as colisões está aqui! 

O despertar deve vir de cima, pois todos estão dormindo! Embora eu diga             
que alguns de vocês estão começando a passar do seu sono para uma             
posição correta Comigo, Jesus Cristo. 

A calmaria desta terra em coma e em busca de prazer será sacudida três              
vezes! (três trimestres) 

Vou sacudir a terra com minhas próprias mãos enquanto você sacode seus            
belos globos de neve do Papai Noel no Natal. Você é como essas imagens,              
presas em uma bolha de plástico para serem compradas, admiradas e           
vistas. Mas você se tornou totalmente inútil, impotente com corações de           
pedra aos gritos dos sem-teto, aos estrangeiros que procuram comida,          
crianças que buscam amor, calor e segurança. 

O tempo de Minha restrição do Espírito Santo terminou sobre aqueles que eu             
escolhi para o Dia de Destruição.  

Àqueles a quem chamei: Sede fortes, estou convosco, pois sereis castigados           
por essas tempestades poderosas. Você não confundirá Minha voz e nem           
Minha orientação, nisto Eu prometi a você. Eu sou Aquele que impede você             
de tropeçar. Seu testemunho, sua própria vida, salvará a vida de muitos por             
toda a eternidade! 

A loucura e a imprudência do homem e seus planos serão destruídos, pois             
estou enviando Meus instrumentos de morte àqueles que estão inclinados ao           
mal, indescritível. 
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Esteja preparado Minha Noiva, Meu Remanescente, pois eu o fiz para ser            
vitoriosos, isto é para a Glória do Pai! Multidão de anjos virão ao seu auxílio               
ao Meu Comando. 

O tempo é curto, estou preparando seu coração e muitos desmaiarão de            
medo porque eles não me conhecem e nem sabem quem Eu sou. 

Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e              
que há de vir. 

Meu retorno é iminente, por isso digo: levante-se e veja a Libertação do             
SENHOR! 

Antes que Abraão existisse, EU SOU. 
Eu sou Aquele que anda no Jardim do Paraíso. 

Venha Minha Noiva, em breve estarás em casa. 

Jesus 
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Mensagem dada a irma Katia no grupo Batalha Espiritual no dia 29 de agosto de 2019 

Dia 29.08. 2019 palavras dadas no grupo Batalha Espiritual e Santificação. Horário inicial 09.25 
terminou às 09.51. 

K. SENHOR MEU ESCUDO

Ontem fui acordada entre 03.25 ou 3.45, só que acordei com medo. Porém escutei: não tenha medo, 
estamos aqui contigo. E fui orar deitada, pois, ainda estava com muitas dores. Não sei vocês, mas 
sinto que a guerra foi travada no mundo espiritual porque a minha parentela está com problemas, 
principalmente de doenças. Mas maior é o Senhor que nos dar forças. Deus abençoe seu dia de hoje. 
Shalom. 

Resposta para Lucimara e para todos do grupo. 
Lucimara o Senhor te diz no dia de hoje. Levanta a cabeça. Não te dei espírito de covardia. Seja 
forte e corajoso assim como Josué. Para filha ,para filha. Sei quem tu és. Olha para me . Foca em 
MIM. Esquece as tuas dores e FOCA TEUS OLHOS EM MIM. 

Sou com todas as minhas filhas. 
Lutem aqui nesta terra. 
Porque luto por vocês no mundo espiritual. 
Os anjos estão na peleja. 
Chamei minha igreja para Guerra. 
Lutem com as armas que lhes dei. 
Eis que é chegado o tempo. 
Acabou, Acabou. 
Acordem. 
Ouçam. 
Vejam. 
Atentai as minhas palavras. 
Lutem. Lutem. 
Espadas nas mãos. 
Joelho no chão. 
Pano de saco. 
Vestes limpas. 
Coração limpo. 
Sangue derramado. 
Minha cruz. 
Escarneio para muitos. 
Vitória sobre o inferno. 
Eu vós pergunto? 
Abram os corações. 
Cadê os varões que não oram, que não clamam por Mim? 
Homens ingratos! Só me procuram para pedir. 
Sei das necessidades de todos deste grupo e dos outros. 
Pensam que não vejo, não escuto. Chega filhos e filhas. Quero atalaias! 
Quero fogo Santo no meio de vós. 
Vou tirar do meio do meu povo. 
Tudo que não me agrada. 
Não quero sacrifício de tolo, não recebo. 
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Acordem. 
Vou acordar o meu povo. 
Vai doer, doer. 
Acordem todos os que dormem. 
Sou Deus. Sou Rei. Sou Justo.Sou Amor, mas também Vingador. 
Orem uns pelos outros. 
Eu os amo, hoje e sempre. 
Ficai de Pé minha igreja, a guerra começou. 
Levantai as vossas cabeças. 
Orai dia e noite sem cessar. 
Muitos oram nas suas cozinhas, banheiros, deitados em suas camas deitados, outros sentados, sei de 
suas limitações. 
Só orem eu vos peço. 
Humildemente. 
Eu vos amo. 
Sempre. 
Jesus Cristo o filho do Altíssimo. 
Então estejais preparados. 
Limpai a casa física e espiritual. 
Grandes coisas estão por vir. 
Seus olhos vam contemplar o que nunca foi visto. 
Estejais preparados. 
Estejais preparados. 
Até aqui o Senhor falou. 
Irmãs não sei o que é. 
Porém vai ser algo grande. 
Senhor fala. 
Então oremos. 
Só dá vontade de chorar. 
Uma dor no peito. 
Vai ser algo que , vai abalar com tudo. 
Eu não sei. 
Áudio : tempo 00.31 às 09.50 
Áudio : tempo 01.00 às 09.51 
K. SENHOR MEU ESCUDO
Eita . Deus Forte de Guerra. Esse é o meu Deus. O Deus de Israel. Confirmo. Pois o Senhor disse
hoje. Quem mandou largar a rede? Quem mandou sair do barco? Se sair vai afundar. O barco e
Jesus e nos os pescadores de almas perdidas.
Senhor fala , Senhor fala.
Glória a Deus nas Alturas.
Estamos em sintonia
Aleluia , Aleluia. Glória a Ti .
Deus Santo, Deus Forte, Deus de tanto poder.
Eis me aqui meu Senhor.
Não sei como agradecer tanto amor.
Glória, Glória , Glória a Deus.
K. SENHOR MEU ESCUDO
Eita . Deus Forte de Guerra. Esse é o meu Deus. O Deus de Israel. Confirmo. Pois o Senhor disse
hoje. Quem mandou largar a rede? Quem mandou sair do barco? Se sair vai afundar. O barco e
Jesus e nos os pescadores de almas perdidas.
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Senhor fala , Senhor fala. 
Glória a Deus nas Alturas. 
Estamos em sintonia  
Aleluia , Aleluia. Glória a Ti . 
Deus Santo, Deus Forte, Deus de tanto poder. 
Eis me aqui meu Senhor. 
Não sei como agradecer tanto amor. 
Glória, Glória , Glória a Deus. 
K. SENHOR MEU ESCUDO
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Mensagem dada a irma Valery no grupo de oracoes do dia 29 de setembro de 2019 

FILHOS NAO TEMAIS! SEI QUE MUITOS ESTAO APREENSIVOS. AQUIETAI OS VOSSOS CORACOES! 

SEI DA MUITA ANGUSTIA, O ESPIRITO SANTO GEME PELAS ALMAS. 

FILHOS, MUITOS FIZERAM SUAS ESCOLHAS, FORAM ALERTADOS PELOS MEUS PEQUENINOS MAS 

PREFERIRAM E PREFEREM O MUNDO AO ARREPENDIMENTO. 

AQUIETAI VOS! OH FILHOS AMADOS! 

AQUIETAI VOS! SEI DA ANGUSTIA, DO DESESPERO DE ALMA. QUEREM FAZER MAIS, QUEREM 

GRITAR, CORRER, IR EM DIRECAO AS ALMAS. 

AQUIETAI! A MINHA PALAVRA SE CUMPRE. 

VOU USAR OS MEUS REMANESCENTES PARA ESSE PROPOSITO FINAL. 

AQUELE QUE QUER SALVAR ALMAS, SALVARA. 

EU CONHECO VOSSO PENSAR.  

ESTOU COM VOCES, MEUS FILHOS. VOS GUARDO DEBAIXO DAS MINHAS ASAS, NADA VOS TOCARA 

CLAMEM MEU SANGUE 

EIS QUE FALO AOS MEUS PEQUENINOS MANSOS DE CORACAO 

VOS AMO GUERREIROS DE FOGO SANTO 

 YESHUA 

 JESUS
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Fonte: 
https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-a-new-kind-of-church----foul-play-corruption 

2019.09.30 - Um Novo Tipo de Igreja // Jogo Sujo e Corrupção 

No que diz respeito à situação da igreja na América, ouvi duas 
palavras do ESPÍRITO SANTO: 
JOGO SUJO: 
(definição:  "ação violenta ou criminal que pode causar a morte de alguém"  
CORRUPÇÃO: 
(definição:  "perversão moral; depravação. perversão de integridade."  

Estamos vendo coisas terríveis na igreja agora que estão fazendo com 
que muitos caiam, deixem a igreja e deixem JESUS. Essas igrejas estão 
causando a morte espiritual por suas perversões morais, depravação, falta 
de integridade, falsos ensinamentos, doutrinas, mundanismo e morno. 

O Senhor estará destruindo essas igrejas da Babilônia e levantando 
um NOVO PADRÃO. É um novo tipo de igreja que começará a emergir e 
substituirá as igrejas existentes. Esta série de 6 partes explica em detalhes 
essa igreja emergente que é baseada nas igrejas do Novo Testamento nos 
dias de Atos. 
Por favor, assista e ore sobre como você pode fazer parte dessa mudança de 
DEUS em SEU CORPO: 
https://www.youtube.com/watch?v=F-Dz7B75Z58 
https://www.youtube.com/watch? v = HFnDIi2aGm0 
https://www.youtube.com/watch?v=xxy7Bp-RaCo 
https://www.youtube.com/watch?v=zdZQ0D7OtWM 
https://www.youtube.com/watch?v=wBhO8fh -7oc 
https://www.youtube.com/watch?v=b0OgSZLSMj8 
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Aqui está a mensagem que recebi em 30 de agosto de 2019, sobre             
este NOVO TIPO DE IGREJA que o SENHOR está chamando o seu povo para: 
MENSAGEM: 

Diga ao MEU povo aquela igreja não é um edifício. Não é um 'quê',              
mas um 'quem'. 

MINHA igreja está viva e respirando ... ela não existe nos muros, mas             
existe no coração do MEU povo. 

Eu estou chamando MEU verdadeiro remanescente da Babilônia... 
Saia da Babilônia... da religião... dos caminhos do homem, das doutrinas do            
homem, dos ensinamentos do homem. Estou chamando-os para serem MEU          
CORPO, como EU SOU a cabeça deles. 

Eu estou fazendo uma coisa nova hoje em dia ... você não percebe? 
(Eu então ouvi esse verso): "Veja, eu estou fazendo uma coisa nova            

Agora brota; você não perceber que eu estou fazendo um caminho no            
deserto e ribeiros no ermo!?", Isaías 43:19. 

Não endureça seus corações, mas esteja aberto ao movimento de          
DEUS que está derramando sobre aqueles que ouvirão e aprenderão. A           
verdade reinará em seus corações, e derramará como águas vivas sobre as            
pessoas que estarão dispostas a receber. Esteja preparado para ser usado           
por mim para este novo trabalho que estou fazendo. 

Eu chamo muitos de volta às MINHAS raízes da IGREJA ORIGINAL.           
Chegou a hora para este reavivamento dos fins dos tempos começarem.           
Existem pontos de luz que já existem. Estes pontos de luz vai brilhar através              
da escuridão, e não será apagada pelo inimigo, embora ele tenta. Eu vou             
proteger esses lugares com uma cobertura de proteção e anjos santos. Eu            
vou fazer maravilhas e milagres lá e minha presença deverá ser sentida. 

Para aqueles quem tem fome e sede de justiça, você será saciado,            
cheio e satisfeito. 

Procure-ME agora estas coisas que eu poderia liderar e guiar através           
do ESPÍRITO SANTO. Você vai encontrar suas respostas quando ME procurar           
com todo o seu coração. 

É hora do MEU povo ouvir e obedecer ao MEU chamado referente às             
igrejas. 

ESCRITURAS: 
“Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração”, Hebreus             

4:7 
“E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,         

enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e            
não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu            
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rosto natural; Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece              
de como era”, Tiago 1:22-24 

"Mesmo na escuridão nasce luz para os retos, para aqueles que são            
compassivo, misericordioso e justo", Salmos 112: 4 

“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito           
derramarei sobre toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas             
profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos sonharão           
sonhos”, Atos 2:17 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 30 de setembro de 2019 

IMPIO 

Eu amo o impio e a ele é dada a oportunidade de escolha, é dada a oportunidade de salvar a sua                      

alma se atentamente ouvir o meu chamado, se atentamente inclinar os seus ouvidos para a Minha                

Palavra. 

Voces oraram para que o casamento fosse impedido. Eis que Eu estou no comando de todas as                  

coisas.  

   A oportunidade foi liberada. 

   Shalom! 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/10/my-hidden-ones-shall-be-revealed/#more-2210 

Quando acordei em 28-09-19, o Espírito Santo falou comigo e disse:           
“Diga aos meu povo que não procure QUALQUER tipo de verdade neste            
mundo. EU SOU a verdade e vou guiá-lo nos Meus caminhos e dar-lhe uma              
vida abundante que não tem fim.” 

Ao meditar sobre o que Ele disse, comecei a ouvir música de adoração,             
como faço todas as manhãs, e pedi ao Senhor se havia uma escritura que              
Ele queria nos mostrar e quase imediatamente ouvi o "Salmo 57". Eu li em              
algumas versões diferentes e o Espírito Santo me informou que o Amplified            
Classic era a versão deste capítulo que era o que eu precisava usar. (A              
propósito, a versão às vezes é diferente e nenhuma delas são perfeita.) 

Salmo 57, “Para o músico-chefe; [definido para] “Não destrua”. Um          
registro de pensamentos memoráveis de Davi quando ele fugiu de Saul na            
caverna. 
1 Sê misericordioso e misericordioso comigo, ó Deus, sê misericordioso e           
misericordioso comigo, porque minha alma se refugia e encontra abrigo e           
confiança em ti; sim, à sombra das tuas asas me refugiarei e confiarei até              
que passem calamidades e tempestades destrutivas. 2 Clamarei a Deus          
Altíssimo, que realiza em meu nome e me recompensa [que realiza seus            
propósitos para mim e certamente os completa]! 3 Ele enviará do céu e me              
salvará das calúnias e censuras daquele que me espezinhar ou me engolir, e             
ele o envergonhará. Selah [pausa e calmamente pense nisso]! Deus enviará           
Sua misericórdia e benignidade e Sua verdade e fidelidade. 4 Minha vida é             
entre leões; Devo mentir entre os que estão em chamas - os filhos de              
homens cujos dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas.            
5 Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Seja a tua glória sobre toda a terra!                
6 Eles puseram uma rede para os meus passos; minha própria vida foi             
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abatida. Eles cavaram uma cova no meu caminho; no meio disso eles            
mesmos caíram. Selah [pausa e calmamente pense nisso]! 7 Meu coração           
está firme, ó Deus, meu coração é firme e confiante! Vou cantar e fazer              
melodia. 8 Desperta, minha glória (meu eu interior, Espírito Santo que           
habita em seu interior); acordado, harpa e lira! Vou acordar bem cedo [vou             
acordar o amanhecer]! 9 Louvarei e louvarei, ó Senhor, entre os povos;            
Cantarei louvores a ti entre as nações. 10 Porque a tua misericórdia e             
benignidade são grandes, chegando aos céus, e a tua verdade e fidelidade            
às nuvens. 11 Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; seja a tua glória sobre               
toda a terra. ” 

Então o Senhor falou-me: 
Saul representa o sistema religioso do mundo sem mim. Como Saul,           

eles não têm o Meu Espírito Santo e fazem o que é certo aos seus próprios                
olhos.  

Eles acham que Me adoram e seguem os Meus caminhos, mas seguem            
os caminhos do enganador, o diabo, Satanás. Estes são os que derramam o             
sangue de animais e não o fazem diante de mim; dou as costas com raiva e                
nojo. Meu filho fez o único sacrifício de sangue perfeito que eu já aceitei e               
está consumado! Eles oferecem seus sacrifícios ao deus deste mundo. Ele os            
capacitará por um curto período de tempo. Eles terão permissão de fazer            
guerra contra os santos e vencê-los, e lhe será concedido poder para            
estender sua autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. (Ver Apoc.            
13) Isso está acontecendo agora, aquele que tem olhos e ouvidos; deixe-os          
ver e ouvir!

Meu ungido, escolhido, santo remanescente; o mundo não sabe quem          
você é, mas eu sei quem você é e até contei a alguns de vocês. Agora                
mesmo, meu remanescente está escondido em cavernas e no deserto, por           
assim dizer, exatamente como Davi quando fugia de Saul. Embora Davi           
tenha sido escolhido e ungido por Mim como rei (1 Samuel 16), ele teve que               
esperar pela morte de Saul (1 Samuel 31) para receber sua autoridade para             
governar Judá primeiro (2 Samuel 2) e depois a casa de Israel (2 Samuel 5). 

Em breve você será revelado e este mundo verá quem você é e você              
sairá do seu esconderijo e irá mostrar Minha glória a todas as nações, tribos              
e línguas. Pois eles verão a minha glória sobre você e os eleitos virão a você. 

Você é do Meu David e governará e reinará com Yahushua com            
perfeita retidão e justiça. Das vossas bocas procede poder e autoridade           
dados por Mim. Não olhe para o terceiro templo construído pelas mãos dos             
homens, mas para a Nova Jerusalém que desce do céu. Não há templo:             
porque eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso YHVH e o Cordeiro, Yahushua ha            
Mashiach é o templo dele. 
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SOU misericordioso e bondoso com você, meus escolhidos, ungidos e          
santos! EU SOU o seu abrigo e a sua confiança e vou protegê-lo sob a               
sombra das Minhas asas, o lugar secreto do Altíssimo, até que as calamitas             
e as tempestades destrutivas passem. 

Clame a Mim Meus escolhidos, ungidos! Eu atuarei em seu nome e            
completarei Meus propósitos em você. Enviarei ajuda do céu contra a falsa            
igreja que calunia e assedia o meu remanescente. 

Enviarei Minha misericórdia e benignidade e Minha verdade e         
fidelidade aos Meus. Mesmo que você viva entre aqueles que rondam com            
raiva, como um leão que ruge, como o pai deles, com dentes como armas              
afiadas e línguas que cortam como espadas afiadas; Eu te defenderei se            
você me louvar e me adorar no meio de seus inimigos, onde eu lhe preparei               
uma mesa, e através de você espalharei Minha glória por toda a terra. 

Mantenha-se humilde, pois eles tentarão prendê-lo e eles mesmos         
cairão na cova que cavaram para você. Eu despertarei seu espírito pelo Meu             
Espírito Santo de manhã cedo e você cantará adoração e louvor a Mim. Em              
breve você vai me agradecer e louvar perante o povo de todas as nações.              
Uma mesa de abundância será posta diante de você no meio de seus             
inimigos ferozes que procuram destruí-lo, mas eles não farão mal a um fio             
de sua cabeça. 

Minha misericórdia e benignidade para com você são grandes,         
alcançando os céus, e minha verdade e fidelidade às nuvens. EU SOU            
exaltado acima dos céus e Minha glória estará sobre toda a terra como um              
fogo que consome o mal e incendeia Meu remanescente ungido, escolhido e            
santo. 
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2019.10.01 - Palavra profética para os jovens

EIS QUE FOSTES CHAMADOS PARA TÃO GRANDE SALVAÇÃO  
ESSE É UM GRANDE PRIVILÉGIO POIS RECEBESTES DE DEUS A VIDA ETERNA 
NÃO FAZES NENHUM FAVOR EM BUSCAR A DEUS 
DEUS FAZ GRANDE FAVOR E GRACA AO SALVAR-VOS 
HUMILHAI-VOS JOVENS 
BAIXAI VOSSAS CABECAS ORGULHOSAS POIS VOSSA VIDA É COMO UM VAPOR NESSA TERRA E VOSSA 
JUVENTUDE PASSA RAPIDAMENTE  
ATENTAI PARA OS TEMPOS 
LIVRAI-VOS DAQUILO QUE VOS AFASTA DE MIM DIZ O SENHOR 
NÃO ESTAMOS EM TEMPO DE FAZER PLANOS PARA O FUTURO 
VOSSO FUTURO É EM OUTRO LUGAR  
INFINITAMENTE MELHOR  
NÃO É MOMENTO PARA ENTRETENIMENTO E DISTRAÇÃO. URGÊNCIA!!! 
MAS DE CONTRIÇÃO E CONSAGRAÇÃO  
AI DAQUELES QUE ESTÃO BUSCANDO AS COISAS DESTA TERRA 
ESQUECENDO-SE DO REINO DO SEU DEUS 
ESQUECENDO-SE DO SEU PRIMEIRO AMOR 
AI DAQUELES QUE FECHAM OS SEUS OLHOS PARA O QUE FAÇO  
RECOMPONHAM-SE JOVENS 
VENÇAM O MALIGNO  
VÓS SOIS FORTES 
VOLTEM -SE PARA VOSSO DEUS QUE VOS AMA COM AMOR ETERNO OU PENSAIS QUE ESCAPAREIS DOS 
MEUS JUIZOS 
ATENTEM 
CONSERTEM 
OLHEM PARA FORA DE SI MESMOS 
ABANDONEM O EGOÍSMO  
ABANDONEM ESSE MUNDO 
ABANDONEM O ENGANO 
TEMOR E TREMOR QUERO 
ATENTEM 
ATENTEM JOVENS  
EIS QUE VOS CHAMO PARA A BATALHA 
EU SOU O VOSSO DEUS 
QUE VOS AMA 

 YESHUA
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2019.10.01 - FIM DA ERA MODERNA 

 Meus Filhos, muitos de vocês estão habituados a época moderna. 
Preparem-se para viver sem estas comodidades. Muitos terão que aprender 
a sobreviver de forma natural. Muitos acomodaram-se! Aprenderam a viver 
somente com as coisas deste mundo e se esqueceram das coisas da 
natureza. Lembram-se dos Meus Filhos no tempo do Egito? E assim que 
muitos irão viver, alguns em tendas, sem camas de luxo, sem as 
comodidades da eletricidade e da luz. 
 Vem aí uma época muito dura! Vem aí uma época na qual muitos terão 
que sobreviver com as roupas do corpo. Preparem-se! Irão aprender a usar 
os utensílios como usavam Meus Filhos no tempo do Egito. Eu alertei! Ao 
longo do tempo tenho alertado, desfaçam das modernices, das coisas 
modernas, das coisas que se agarram a este mundo. A tecnologia é 
necessária, mas não é dependente; voces nao foram criados para 
dependerem dela porque no início da criação ela não existiam. 
 Usem o que vocês tem com sabedoria e equilíbrio. Eu nao desamparo 
nenhum de vós, Estou com vocês. Muitos terão que ter equilíbrio; os chefes 
de família terão que saber organizar, uns irão morar juntos, com mais 
famílias. Lembram-se como se fazia no tempo de Moisés, tudo com 
equilíbrio? Será necessário para esta época! Busquem em Mim. Procurem 
por Mim. 
   Eis que falo 

JESUS 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 1 de outubro de 2019 

FIM DA ERA MODERNA 

Meus Filhos, muitos de vocês estão habituados a época moderna.          

Preparem-se para viver sem estas comodidades. Muitos terão que aprender a           

sobreviver de forma natural. Muitos acomodaram-se! Aprenderam a viver         

somente com as coisas deste mundo e se esqueceram das coisas da natureza.             

Lembram-se dos Meus Filhos no tempo do Egito? E assim que muitos irão             

viver, alguns em tendas, sem camas de luxo, sem as comodidades da            

eletricidade e da luz. 

Vem ai uma época muito dura! Vem ai uma época na qual muitos terão que                

sobreviver com as roupas do corpo. Preparem-se! Irão aprender a usar os            

utensílios como usavam Meus Filhos no tempo do Egito. Eu alertei! Ao longo do              

tempo tenho alertado, desfaçam das modernices, das coisas modernas, das          

coisas que se agarram a este mundo. A tecnologia é necessária, mas não é              

dependente; voces nao foram criados para dependerem dela porque no início           

da criação ela não existia. 

Usem o que vocês tem com sabedoria e equilíbrio. Eu nao desamparo            

nenhum de vós, Estou com vocês. Muitos terão que ter equilíbrio; os chefes de              

família terão que saber organizar, uns irão morar juntos, com mais famílias.            

Lembram-se como se fazia no tempo de Moisés, tudo com equilíbrio? Será            

necessário para esta época! Busquem em Mim. Procurem por Mim. 

   Eis que falo 

JESUS 
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Mensagem dada a irma Nury no grupo de oracoes no dia 2 de outubro de 2019 as 5h38min 

horario Brasil 

EIS QUE ME AGRADO DAS VOSSAS ORACOES PELA MANHÃ.  

EIS QUE ME AGRADO DOS QUE ME BUSCAM. 

EIS QUE LIBERO MEU ESPÍRITO EM PORCAO DOBRADA  AQUELES QUE ME BUSCAM 

AO RAIAR DO DIA.  

NAO TEMAIS FILHOS! 

EU VOS GUARDAREI! 

EU VOS LIVRAREI!  

APENAS CREIAIS  POIS SOU DEUS. 

AMO MINHAS OVELHAS. 

AMO MEUS CORDEIRINHOS. 

AMO VOS COM AMOR ETERNO. 

MINHA PAZ VOU DOU . MINHA PAZ VOU DOU. 

ESTAIS SEGUROS! 

EIS QUE VOS GUARDO , CONFIAIS! 

RECEBAM MINHA PAZ. 

RECEBAM MEU AMOR ETERNO. 

YESHUA 

EU SOU  

VOSSO DEUS 
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Mensagem dada a irma Nuri no grupo de oracoes no dia 2 de outubro de 2019 as 5h38min 

horario Brasil 

Resposta as oracoes 

EIS QUE ME AGRADO DAS VOSSAS ORACOES PELA MANHÃ.  

EIS QUE ME AGRADO DOS QUE ME BUSCAM. 

EIS QUE LIBERO MEU ESPÍRITO EM PORCAO DOBRADA  AQUELES QUE ME BUSCAM 

AO RAIAR DO DIA.  

NAO TEMAIS FILHOS! 

EU VOS GUARDAREI! 

EU VOS LIVRAREI!  

APENAS CREIAIS  POIS SOU DEUS. 

AMO MINHAS OVELHAS. 

AMO MEUS CORDEIRINHOS. 

AMO VOS COM AMOR ETERNO. 

MINHA PAZ VOU DOU . MINHA PAZ VOU DOU. 

ESTAIS SEGUROS! 

EIS QUE VOS GUARDO , CONFIAIS! 

RECEBAM MINHA PAZ. 

RECEBAM MEU AMOR ETERNO. 

YESHUA 

EU SOU  

VOSSO DEUS 
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Mensagem dada a irma Valery durante a conversa telefonica com a irma Luana no dia 2 de 

outubro de 2019 

Conversa telefónica com a Luana 

Filha o que Eu estou te alertando é que tu me procurastes durante uma vida inteira querendo saber                   

quem Eu Sou, estar na Minha Presenca, pois eis que agora Estou na tua presenca, Estou dizendo as                  

coisas. Tens que abrir os ouvidos e o entendimento para ouvir o que Eu estou falando, que tudo que                   

aprendestes na tua vida, passastes na tua vida foi um refinamento, uma permissao, ao mesmo tempo                

para tudo que esta para chegar. 

Aqueles que sao humilhados, abandonados, passam por humilhacoes, por vergonhas e perguntam             

sempre “Por que eu?”, “Por que aquilo?”. O inimigo sabe que voces foram escolhidos, voces sao                

Meus, entao ataca voces, ele toca no Corpo, no Espirito, na vida sentimental, na familia, tudo para                 

tirar a Autoridade que ja foi concedida a voces, porque sois meus Filhos e como nao tinham                 

entendimento, nao tomavam posse daquilo. 

Muitos foram se desviando do caminho de Casa e entraram em caminhos proprios, por vontades                

proprias, fazendo coisas proprias; atitudes de rebeldia e desobediencia para comigo, mas eis que              

quando a humilhacao foi muito grande, muitos colocaram os joelhos no chao e disseram: “Pai estou                

prostado na Sua Presenca porque eu te busco”. Esta Palavra é para a Noiva para saberem que Sou                  

Eu. 

Eu Sou que estou a falar nesta hora. Eu resgatei muitos do peixe grande, Eu resgatei muitos da                   

porta do inferno, Eu resgatei muitos. Eis que muitos tinham tendencias suicidas e os filhos também,                

mas eis que Eu Sou. Nao permito aqueles que sao Meus partirem deste mundo sem a Minha                 

Palavra, sem a chance de se arrependerem, para clamarem por Mim. Porque aquele que me clama,                

Eu atendo nos primeiros segundos para a Salvacao da sua Alma, volta para a Casa, para o                 

seio de Abraao glorificado! No momento da partida, Meus Anjos estao la para recolherem a Alma                

e Satanas bate em retirada.  

Eis que aqueles que me procuram na intimidade, no privado, eis que aqueles que me procuram!                 

Nao sao os olhos do mundo, mas sao os olhos do Espirito, Eu vejo aquele que clama por Mim por                    

sinceridade de coracao, rasgar de coracao; Eu atendo o chamado do Meu Filho sim, que estava se                 

afundando como Pedro nas aguas; Eu atendo porque sao Meus, mas muitos permiti que fossem               

tocados porque foram rebeldes sim, desobedientes sim! 
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Assim como muitos se viraram e disseram nao precisamos de Deus para nada porque               

conseguimos fazer tudo sozinhos. Quando Eu permiti que Satanas tocasse em todas as areas de suas                

vidas, o tapete saiu; se viram sem chao, cheios de lepra, abandonados, humilhados; se lembraram de                

olhar para o alto e dizer “Perdoa-me Pai!”  

Meteram a cara na areia! Ai sim Eu vi a humildade de coracao dos Meus Filhos porque Eu atendo                    

aqueles que sao Meus. Eu dei a vida por eles! O Meu Sangue bate na terra a cada vez quem um se                      

arrepende, o Meu Sangue toca desde o alto da cabeca até a planta dos pés quando ha um                  

arrependido na face da Terra e naquela hora todas as cadeias que se amarravam no Corpo, na Alma,                  

no Espirito sao quebradas. 

Eis que os Meus Filhos Estou levando para um entendimento maior. Quando voces se apresentam                

a Mim pedindo perdao eis que sao apagados os vossos pecados, vossas transgressoes e nunca mais                

Me lembro deles. As correntes sao desamarradas e muitos ainda o inimigo vem! 

Eis que ela é falha como todos voces, mas Eu aperfeicoo cada um de voces, ninguém esta a frente                    

de ninguém. O inimigo ainda vem com o dedo a querer acusar, apontar as malas para que voces se                   

sintam pesados. Sintam-se livres! Livres, Livres! Sintam-se livres porque agindo Eu quem            

impedira? Libertando Eu das cadeias, quem impedira? 

Eu vos tiro do curral, nao voltem para ele. Aquele que fica santificado, santificado esta! Por isso a                   

Minha Palavra diz nao olhem para tras, prossigam em frente! Vem tentacoes, vem afrontas para               

dizer que voces nao conseguem exatamente porque ele esta furioso porque sabem que voces estao               

libertos. 

Olhai para Mim! Olhai para Mim! No momento em que foi colocado a chave na mao, tomem                  

posse da vossa Casa no Reino Celestial! Tomem posse da vossa Morada em Siao! Caminhem!               

Caminhem! Caminhem! Caminhem para a luz, fechem os ouvidos, fechem os olhos para o mundo               

porque o que é do mundo, no mundo esta; o que é Santo, santificado é! A cada passo, a cada                    

caminho. 

Filhos seguem adiante, nao desviem nem para a esquerda, nem para a direita, nem olhes para tras.                  

Colocai a armadura, com a uncao do Espirito Santo, é Armadura que Eu dei para os Meus Filhos,                  

guardados no mundo espiritual e o no mundo fisico. 

Coloca-se a Armadura em pé, nao sentados porque vai pesar, entao tem que ser em pé e ai sim                    

conseguem fazer os movimentos. Mesmo que tu tenhas que sentar porque o guerreiro é revestido               

em pé e nao sentado. 
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Porque aqueles que foram escolhidos para serem os Meus Remanescentes ainda nao estao              

revestidos, mas para as batalhas dos dias de hoje estao sendo revestidos com as Armaduras deste                

tempo. Eu liberei a uncao e liberei a Armadura, ela é ativada na vida daquele que é Santo na Minha                    

Presenca. Ela é ativada na vida daquele que é Santo na Minha Presenca.  

Aquele que nao cre, que tem a semente da vibora, nao germina. A planta so cresce quando tu so                    

plantas semente e rega todos os dias porque tu sabes que o Meu Pai que vai sair uma arvore.                   

Quando tu plantas uma semente, nao regas, nao tendes fé que dai saira algo, ficam a espera que a                   

chuva caia e senao chover nesse ano? Sede semeadores da Palavra, tome posse daquilo que foi                

concedida, Filhos Meus Santos na Minha Presenca.  

Tomem posse! Tomem posse! Tomem posse! Tomem posse! Tomem posse! Agrada-te do Reino              

do Céus que as demais coisas serao dadas, eleve teus olhos para o alto que as demais coisas te serao                    

dadas. Alinha-te na Minha Presenca e demais coisas chegarao a tua tenda porque aos Meus Anjos                

Eu dou ordem para servirem aos Meus. Aos Meus nao faltarao o pao de cada dia porque eis que                   

Meu Espirito é derramado para todo aquele que Me serve, que Me clama, que Me busca! 

Filhos voces lembram-se quando Eu estava la no Monte das Oliveiras e Meus Servos todos ali,                 

juntos a ouvir a Minha Palavra, assim sera novamente. Creiam somente! 

   Eu atendo a oracao de todos, com o arrependimento sincero do coracao. 

   Vos amo eternamente Meus Filhos e eis que estou convosco. Shalom! 

JESUS 
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Fonte: https://444prophecynews.com/collectors-of-souls-278pikelk/ 

COLETORES DE ALMAS 

Olá pessoal, é 3 de outubro de 2019. 

Recebi esta palavra esta manhã. Por favor, peça discernimento de          
todas as palavra que ouvirem. Se alguém tiver escrituras que gostaria de            
adicionar, faça-o nos comentários.  

Minha filha escreva minhas palavras para aqueles que têm ouvidos          
para ouvir. O governante do ar que é o governante de sua terra reinou por               
seu tempo designado, em breve será a hora de meus guerreiros tomarem as             
rédeas em sua terra e começar seu contra-ataque.  

Eles sairão como o Meu grande exército cheios do Espírito Santo com            
grande poder e invencíveis - estes são os Meus Coletores de Almas. 

O governante do ar foi permitido roubar os corações e mentes de            
minha criação, mas agora está chegando um tempo em que nivelaremos o            
jogo. 

O Meu exército estará preparado e, pronto, este dia marcará um novo            
tempo e os velhos tempos passarão. Os Meus soldados que foram           
cuidadosamente preparados serão enviados sob a orientação de minha luz          
andando perfeitamente em Minha força e glória para alcançar as massas. 

Esses soldados foram colocados em sua terra por um tempo específico,           
estrategicamente e perfeitamente posicionados. Eles estão prontos para        
cumprir Meus deveres mais importantes que eu coloquei diante deles.  

Este será um tempo de terror pela sua terra e os corações de muitos              
se tornarão novamente amolecidos e flexíveis, não apenas prontos, mas          
desejando ouvir uma mensagem de esperança de Seu próprio Criador nestes           
últimos dias. 
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Os eventos que cercam o povo sofrendo deixarão de ter importância à            
medida que Meu exército apresenta O meu plano de salvação e restauração            
eterna. 

Eu restaurarei para mim a última raça de minha criação através de            
minha própria glória, brilhando através desses mesmos guerreiros. Um         
exército de justiça. Estes caminharão em iluminação espiritual e física - e            
serão invencíveis porque Meu Espírito Santo está manifestado neles. 

Cada um dos meus guerreiros não estará mais sujeito às leis do tempo             
e espaço em sua terra e, em alguns casos, até retrocederá no tempo, assim              
como cada coração merece experimentar a verdade de seu próprio Criador.  

Nada impedirá que esses guerreiros alcancem todas as almas que já           
foram escritas em Meu livro de Vida do Cordeiro. 

Essas almas me pertencem e serão corrigidas e levadas para minha           
colheita através da minha glória que se manifesta dentro cada um deles. 

Isso será um evento físico e espiritual, e nenhum coração criado por            
mim será deixado na escuridão. A cada coração será mostrado a perfeição e             
integridade de Seu Criador e eles escolherão seu destino eterno. Alguns           
escolherão bem no final da oportunidade. 

Não haverá mais a questão de saber se alguma alma não Me conhecia,             
porque a todos serão apresentados à verdade de seu Criador. Eles serão            
conscientizados da escolha que está diante deles. Esta colheita de almas da            
minha criação foi definido para este tempo desde que minha criação foi            
colocada em sua terra, embora o inimigo tenha governado e reinado desde a             
queda da humanidade no jardim, meu perfeito plano está em vigor e não há              
nada que o seu inimigo possa fazer.  

Ele tentará enviar um exército de impostores à sua terra, mas minha            
criação reconhecerá rapidamente em seus corações aqueles que são Meus. A           
tentação de uma vida física enganará a muitos e para sempre na medida             
que que a escuridão do inimigo continua a engolfar vossa terra. 

Aparecerá a súbita aparição de Meu glorioso exército. Eles coletarão a           
minha grande e predestinada colheita de almas da minha criação. 

Minha criação pertence ao seu criador, mas cada coração criado          
escolhe a quem pertence e com quem eles querem compartilhar sua           
eternidade. O trigo é deixado no campo até que sua cor mostre que está              
pronto para a colheita. 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 3 de outubro de 2019 no Grupo de                 

oracoes 

Quebrando as correntes 

....Linguas estranhas...Estou quebrando Eu umas correntes que te impediam de subir mais alto no              

Altar da Minha Presenca! Estou quebrando as correntes que te impediam de estar na Minha               

Presenca de todo o teu coracao, de todo o teu entendimento e com todas as suas forcas. Solta! Solta!                   

Solta! Solta! Voa! Voa!...linguas estranhas....estao todos na Minha Presenca! Estao todos na Minha             

Presenca! Vos estais prontos! Vos estais prontos! Alinhados!..linguas estranhas...Alinhados estais          

Meus Filhos...Estao prontos! Prontos! Prontos para a Grande Colheita! Prontos para o Grande             

Avivamento...a Minha Igreja esta pronta! A Minha Igreja esta pronta!...linguas estranhas... 

Ajuntei de cada Nacao, de cada Regiao, de cada Pais...linguas estranhas...nos quatro cantos do               

mundo! Ajuntei os Meus! Ajuntei os Meus!...linguas estranhas...e alerto...linguas estranhas..Eu vos           

conheco o vosso coracao, Eu vos conheco o vosso rasgar, Eu vos conheco o vosso coracao....linguas                

estranhas...Breve, breve, breve vai comecar a Colheita...linguas estranhas... 

Mantenham os olhos em Mim...linguas estranhas...Eu vos guardo, vos ligo, vos protejo a voces e a                 

vossa parentela. Os Meus Apostolos estao prontos! Os Meus Apostolos estao prontos! 

   ...Linguas estranhas em forma de canticos...Aleluia! Aleluia! 

E Eu vi que muitos se desfizeram de tudo por Amor a Mim..linguas estranhas...Eu vi os coracoes                  

flamejantes para estar na Minha Presenca..Ohh Eu vi os coracoes! Ohh Eu vi os coracoes!...linguas               

estranhas...Os vossos clamores chegaram aos céus! Os vossos clamores chegaram ao céus!..linguas            

estranhas...Subiu aos céus como perfume, o Pai levantou, olhos os Filhos..linguas estranhas...O Pai             

falou: Eis aqui os Meus Filhos...Aleluia...linguas estranhas...Colocarei nomes no Livro da           

Vida...Colocarei nomes no Livro da Vida!..linguas estranhas...Noiva adornada! Noiva adornada!          

Noiva adornada! Noiva adornada! 

Nao temais! Nao temais! Nao temais!...linguas estranhas...Nao temais! Nao temais! Estou Eu             

guardando na Minha Cupula e na Minhas Asas! Estou Eu guardando o Meu Pequenino...linguas              

estranhas..Aleluia! 

JESUS 
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Mensagem dada a irma Valery no dia 4 de outubro de 2019 

DESCAM NA INTIMIDADE 

FILHOS DESCAM COMO NAAMÁN 
AINDA QUE TENHAM POSIÇÃO 
DESCAM NAS ÁGUAS 
DESCAM NA INTIMIDADE 
DESCAM COM TODO TITULO 
DESCAM NA MINHA PRESENÇA 
SAO HUMILHADOS, DESCAM! 
SAO CALUNIADOS, DESCAM! 
SAO OFENDIDOS, DESCAM! 
SAO ENVERGONHADOS DESCAM, DESCAM! 
DESCAM NO MAIS PROFUNDO! 
SE ALGUÉM TE BATE NUM LADO DA FACE OFERECE O OUTRO 
A MIM OFERECES 
EM MINHA PRESENÇA TE HUMILHAS 
EM MINHA PRESENÇA TE MANTÉNS 
EU TE GUARDO 
EIS QUE EU CUBRO AS TUAS FERIDAS 
PASSO O REFRIGERIO NA TUA ALMA 
PORQUE TENS SIDO SANTO, TENS SIDO PERSEGUIDO 

A MIM ME PERSEGUIRAM 
SEDE MEUS IMITADORES 

VOS AMO FILHOS 

SHALOM 

JESUS 
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Mensagem dada a irma Valery no Grupo Ovelhas no Aprisco no dia 4 de outubro de 2019 

MINHA NOIVA. O CAMINHO DO CALVÁRIO 

MEUS FILHOS, O CAMINHO E LONGO, MAS FALTA POUCO! 
SEI QUE NÃO ESTA A SER FÁCIL PARA MUITOS: MUITA PRESSÃO, 

MUITOS ATAQUES, AQUELES QUE VÊM E DIZEM QUE SÃO LOUCOS. 
LEMBRAM-SE DA ZOMBARIA QUE EU PASSEI NO CAMINHO? 
SEJAM FORTES PORQUE É O INÍCIO DA CAMINHADA PARA O REGRESSO 

A CASA. 
PARECE QUE NÃO HÁ MAIS FORÇAS, UNS DIZEM DESISTE, OUTROS 

DIZEM OLHEM OS LOUCOS! 
RIRAM DE NOÉ, ZOMBARAM DE NOÉ, HUMILHARAM NOÉ, MAS FOI AI 

QUE ELE GANHOU MAIS FORÇA EM MIM, BUSCOU MAIS EM MIM, 
PERSEVEROU; NÃO OUVIU A VOZ  DOS ZOMBADORES, CONTINUOU A 
CONSTRUIR A ARCA. 

FILHOS, CONTINUEM, PERSEVEREM, SANTIFIQUEM-SE, VIGIEM! 
CUIDADO COM AS VOZES DA CALADA DA NOITE, ALERTO-VOS PARA          

QUE TENHAM BONS OLHOS. MANTENHAM O VOSSO CORAÇÃO LIMPO! 
MUITOS TEM SIDO MUITO HUMILHADOS! EU VEJO MEUS FILHOS!         

MANTENHAM SE EM MIM! 
NOÉ PERSEVEROU EM MEIO AS LÁGRIMAS, PERSEVEROU A SALVAÇÃO         

DA SUA CASA E SUA FAMÍLIA, DEPENDIA DA DETERMINAÇÃO, NUNCA TIROU           
OS OLHOS DE MIM! NÃO DEU OUVIDOS, OUVIU SIM MUITOS INSULTOS, MAS            
DEU A FACE E CONTINUOU A CONSTRUIR A ARCA! A SALVAÇÃO DA SUA             
FAMÍLIA DEPENDIA DO FOCO! 

MEU FILHOS, VOS TENHO ALERTADO PELO MUNDO AFORA, NÃO HÁ          
MAIS TEMPO PARA NADA. DESLIGUEM-SE DAS COISAS DO MUNDO, MUITOS          
FAZEM PLANOS. 

EIS QUE SE TE PEDIREM A TUA ALMA NO DIA QUE SE CHAMA HOJE A               
QUEM DARÁS? 

ACAUTELA-TE PARA QUE NÃO TE TIRE DO FOCO! AMEM SE UNS AOS            
OUTROS! LIBEREM PERDÃO PARA QUE SEJAM PERDOADOS! 

AOS MEUS, EU JUNTO COM AMOR, VOS AMO MEU FILHOS! 
EIS QUE FALEI, FALO E FALAREI ATÉ AO ÚLTIMO INSTANTE. ATENDE AO            

CHAMADO FILHOS PORQUE VOU AO ENCONTRO DOS QUE SÃO MEUS. 
   COM AMOR ETERNO 

JESUS 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 4 de outubro de 2019 

SANTIFICACAO DA NOIVA. INTIMIDADE 

   Todo aquele que desce na intimidade comigo, Eu renovo! 

Eis que tenho chamado a Minha Noiva para a Santificação; a Santificação dos Meus Filhos é no                  

falar, no andar, é no vestir..Oh Filhos! Eu vos amo! 

Eis que os Meus Santos tem sido afrontados, mas Eu levanto na hora certa para testemunhar que a                   

Minha Gloria é sobre a vida deles. 

Cada pequenino na face desta Terra é Crianca Minha e ai daqueles que brincam com a Minha                  

Crianca, eis que a balanca da Minha Justica vai pesar. Muitos nao creem, mas se lembrarao no dia                  

que se chama de hoje. 

As palavras de advertencia tem sido dadas. Muitos zombam, continuam zombando, humilhando,             

apontando o dedo nos bastidores, nos telefonemas, nas conversas, pois que nao ha nada oculto na                

face desta Terra, por cima ou por debaixo da Terra que Eu nao veja. 

   Acaso podera o homem esconder do Seu Criador alguma coisa? 

Tenho Filhos que nao tem equilibrio ainda porque nao buscam a INTIMIDADE para entenderem               

que falo pelo Espirito e que as dimensoes sao abertas. Eis que tenho levados muitos a subirem                 

niveis, subir cada vez mais todo aquele que estiver na Minha Presenca. 

   Eis que falei. Shalom! 

JESUS 
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Transcrição da mensagem dada a irma Valery no dia 5 de outubro de 2019 

URGENTE! ALERTA AOS PASTORES, MISSIONÁRIOS, OBREIROS 

Meus Filhos, no dia de hoje, muitos ainda clamam e continuam a clamar:             
Crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem! Soltem a Barrabás! Soltem a Barrabás!         
Queremos fazer tudo que nos apetecem! Queremos viver no mundo, queremos           
andar nas bebedeiras, nas prostituições, nas mentiras, nas idolatrias!         
Queremos fazer aquilo que nos apraz, vestir o que queremos, nos marcar            
como queremos, não queremos ouvir, isto tudo é mentira, não o conhecemos e             
nem o queremos conhecer! 

Esta chocada com a mensagem? E a verdade! Cada um quer fazer o que              
lhe apraz, cada um quer fazer o que lhe apetece, envaidecem-se,           
ensoberbeice-se, são donos de si próprios, sem nenhuma lei, sem nenhum           
rigor, até o amor por si próprio perderam. Não tem leis, ja nao ha regras,               
casam-se e descasam-se com uma facilidade. Tem filhos por tudo que é canto             
deste mundo e continuam a viver a vida como se nunca tivesse a terminar. 

Ai deste mundo! Ai deste mundo que só olha para si próprio! Ai daquele que                
não desce para ver o que causa em primeiro lugar a si próprio! Tenho servos               
que outrora um dia disseram: vou te servir de todo coração e de todo              
entendimento, eu te entrego a minha vida, a minha alma. Levavam a Minha             
Palavra nos quatro cantos deste mundo, Eu os ungi Apóstolos para eles irem             
evangelizar, ganhar almas para o Reino! Foi-lhes oferecido a tábua; o jogo de             
xadrez virou, a bandeja era reluzente, brilhante, os minerais deste mundo lhes            
seduziram, as ofertas deste mundo lhes seduziram. Eh! Eh! 

Jezabel entrou com toda a beleza, se adornou de brilho, se engalanou toda.              
E eis que nesta hora eles esqueceram do pacto e da aliança que fizeram              
Comigo um dia; entraram no véu de Jezabel e não mais olharam para trás,              
esqueceram-se da aliança com a esposas, com os filhos, esqueceram-se da           
aliança com o Eterno, eis que muitos abriram a própria sepultura.  

Muitos estão com os pés alinhados em cima do que se chama meu Altar, eis                
que aquele que não entrar no concerto pois a oportunidade esta sendo dada             
para todos que estao com o pés alinhados para descer a sepultura, porque Eu              
Sou abomino, cheira mal! Cheiro de carne podre, eis que Eu alerto no dia de               
hoje: Vós que sois Pastores, vós que sois Missionários, Pastoras, Missionárias,           
Obreiros alinheis os vossos passos na Minha Presença! 

Ah! Ai! Ai! Ai! Muitos dormirão e não acordarão! Ai! Eis que os vossos atos                
continuam a gritar, a dizer: Crucifiquem, crucifiquem! Crucifiquem! Soltem a          
Barrabás! Soltem a Barrabás! Eis que Eu estou abrindo a Minha Mão para o              
Barrabás que vocês pediram! Eis que Estou abrindo a Minha Mão para o             
Barrabás que vocês pediram! Ai de vós que engana os Meus Pequeninos! Ai de              
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vós que levam as Minhas Ovelhas diretamente para o Matadouro. Ai!Ai! Ai!            
Muitos nao terao tempo e eis que a oportunidade esta sendo dada no dia em               
que se chama de hoje! 
   A escolha e vossa! Eis que falo no dia de hoje. Shalom! 

ABBA PAI 
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Fonte: 
https://444prophecynews.com/plague-and-pestilence-has-already-begun-people-have-not-been-told-godshealer7/ 

2019.10.06 - A PRAGA E A PESTILÊNCIA JÁ COMEÇARAM, AS 
PESSOAS NÃO FORAM ALERTADAS 

Filha fala, praga e peste vão varrer as ruas do país. O odor da morte 
encherá as cidades. Os corpos vão cobrir a terra. As autoridades não serão 
capazes de acompanhar os enterros. Eles começarão a enterrar em massa 
os corpos e queimá-los numa tentativa de impedir a propagação da 
epidemia.  

Muitos estarão em prisão domiciliar e não poderão viajar livremente. 
Cidades em quarentena. Ninguém será permitido entrar ou sair. A lei marcial 
será declarada, a escassez de alimentos e água começará. A vontade do 
povo da nação é culpar os imigrantes pela praga e comece a atacá-los e 
matá-los em um esforço para proteger suas famílias da morte e impedir a 
propagação da doença. Filha, diga aos meus filhos que a praga já começou e 
que as pessoas não foram informadas. Prepare, eu venho rapidamente. 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2016/10/the-days-of-noah-are-now/ 

2019.10.06 - OS DIAS DE NOÉ É AGORA 

Esta mensagem não é para causar medo, pelo contrário, é importante 
ver com quem e com o que estamos lidando durante esses tempos finais, 
para que possamos saber como orar, resistir e derrotar os poderes. da 
escuridão. 

1 Cor 13:9 “Porque sabemos em parte e profetizamos em parte.” 
Lembre-se deste versículo sempre que ler ou ouvir uma palavra profética do 
Senhor. 
Ouvi estas palavras no Espírito: 

“Não quero que o meu povo ignore as coisas que o inimigo está 
fazendo, pois o meu povo perece por falta de conhecimento. Tudo o que é 
feito nas trevas será trazido à luz e todo segredo maligno sussurrado nas 
trevas será gritado dos telhados. Com esse conhecimento, também desejo 
transmitir sabedoria a todos que ouvirem. 

Os homens verão como é sua existência sem Mim (Jesus) em suas 
vidas. O mal deve ser permitido em todo o grau. Satanás tem tentado obter 
o controle total da Terra desde o início. Ele teria matado todos e destruído            
tudo se eu tivesse permitido. Ele fez a terra sem forma e vazia antes e ele               
quer fazê-lo novamente. Satanás não destruirá esta terra, eu irei e farei           
uma nova terra.”

“Satanás está tentando implementar sua “Nova Ordem Mundial” desde         
que Adão andou na terra. O mesmo aconteceu no começo e no final. A              
"Nova Ordem Mundial" é simplesmente Satanás como o governante         
totalitário sobre todos. Ele quer unir o mundo contra Mim, como fez antes e              
depois do dilúvio. Seu objetivo é se sentar no Meu trono em Jerusalém,             
exaltado acima de todos os outros tronos, principados e poderes em vez de             
Mim (Jesus). Ele não tem planos originais, apenas tenta replicar e arruinar            
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os meus. Ele tentou liderar homens unidos contra mim ao longo de toda a              
história e eu frustrei todas as suas tentativas. Mas agora é a hora marcada              
para que eu permita que ele crie o maior engano de todos os tempos.” 

“Eu disse como eram os dias de Noé, assim também será a vinda do              
Filho do Homem e sim, será em um momento em que o mundo não espera.               
As escrituras devem ser cumpridas. Há um entendimento mais profundo que           
agora está sendo revelado. Nos dias de Noé, a maldade do homem era             
grande na terra, e todas as intenções dos pensamentos de seu coração eram             
apenas más continuamente. Você não vê que esse é o caso da terra hoje?              
Será ainda mais no final, depois que eu remover os Meus.” 

“Muitos ignoram ou não entendem os versículos que dizem ”Os filhos           
de Deus viram as filhas dos homens, que eram lindas; e eles tomaram para              
si mulheres de todos os que escolheram.” E “havia gigantes na terra            
naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus chegaram às            
filhas dos homens e lhes deram filhos. Esses eram os homens poderosos da             
antiguidade, homens de renome.” 

Por favor, entendam, as mulheres tiveram filhos de anjos caídos;          
assim, seus filhos eram chamados gigantes ou nefilins e hoje seriam           
chamados híbridos. Eles não são totalmente humanos e não há provisão           
para o perdão de seus pecados, pois eu morri pela humanidade e foi por isso               
que me chamei de Filho do Homem quando andei nesta terra. A única             
linhagem não infectada pelos mortos foi Noé e sua família.” 

Para ter relações sexuais com mulheres humanas e fazê-las ter filhos,           
esses anjos não precisariam de um corpo físico? Eles também precisariam de            
uma forma física de transporte. Agora, você acha que eles poderiam montar            
um cavalo e uma carruagem dos céus à terra? Carruagem sim, cavalo não.             
Estes veículos foram vistos por muitos ao longo dos anos. Nos seus dias,             
eles são chamados OVNIs ou naves espaciais e os maiores são chamados de             
naves-mãe. Há muitos deles vindo como fizeram no passado para tudo o que             
era, será novamente. Alguns desses caídos têm corpos hospedeiros e outros           
não. Não confunda anjos caídos com demônios, que são os espíritos que            
partiram dos nefilins.” 

“Eu falo a verdade que muitos que andam na terra hoje não são             
completamente humanos. Os cientistas de hoje estão fazendo as mesmas          
coisas que foram feitas antes do dilúvio pelos alquimistas, bruxas e           
feiticeiros. Eles estão editando os genes da Minha criação e fazendo           
abominações a partir deles. Hoje, os feitiços do mal combinados com as            
máquinas modernas facilitam a perpetuação de suas tramas, planos e          
esquemas do mal. 

A tecnologia permite que o inimigo pegue um humano que eu criei e             
transforme seu DNA em um chip de computador, para que ele se torne um              

457



híbrido com poderes sobre-humanos. Meu profeta Daniel viu o reino final           
deste mundo. Pés de ferro e barro misturados, mas não se misturam. O             
barro cozido é o homem que endureceu o coração em relação a mim e o               
ferro são as máquinas e os computadores com os quais se misturam.  

A grande pedra não lavrada por mãos humanas é o destruidor, que irá             
esmagar os reinos deste mundo para o chão e a montanha que cresce a              
partir dele é meu reino que vai crescer cada vez maior e ultrapassar toda a 
terra.” 

“Como consequência desse poder terreno, esses híbridos perderão        
para sempre a chance de serem redimidos pelo Meu sangue. Muitos dos            
líderes governamentais desta terra já fizeram esse procedimento, porque         
desejam o poder e não param por nada para alcançar seus objetivos. É o              
objetivo do pai deles, o diabo, e eles são da sua semente. Eles fizeram isso               
para mostrar sua lealdade ao seu mestre. Esse procedimento, juntamente          
com as práticas ocultas sombrias, permite que os caídos assumam o corpo,            
a alma e o espírito de uma pessoa. Eu, somente, sou o único que pode               
libertar os cativos.” 

Então o Espírito me levou a Apocalipse 13 e é isso que acredito que Ele               
estava me mostrando… 

João viu uma besta subindo do mar, com sete cabeças e dez chifres, e              
nos chifres dez coroas, e nas suas cabeças um nome blasfema. A besta que              
ele viu era como um leopardo, seus pés eram como os pés de um urso e sua                 
boca como a boca de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e               
grande autoridade. Também João viu outro animal surgindo da terra, e ele            
tinha dois chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Estes não             
parecem um híbrido para você? Jesus não cria as coisas dessa maneira.            
Também por que João chamou essas bestas? Se Jesus se chamava filho do             
homem, não é lógico que o anticristo (o primeiro animal) e o falso profeta (o               
segundo animal) não sejam 100% humanos? 

O Senhor odeia mistura! Um pouco de fermento leveda toda a massa.            
Espere, Barack Hussein Obama não tem uma cicatriz de 18 cm acima da             
orelha direita? Eu me pergunto o que isso significa? 

Então o Espírito me levou a esses versículos: 
Ap 13:16-18 “Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e            

pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e              
que ninguém pode comprar ou vender, exceto alguém que tenha a marca ou             
o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele             
que tem entendimento calcule (ou calcule) o número da besta, pois é o            
número de um homem: o número dele é 666. ”

Então Jesus continuou: 
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“Todos vocês terão uma escolha, se o seu corpo físico sobreviver. O            
próximo colapso econômico, doenças, fome, desastres e calamidades que         
estão por vir. EU SOU o único refúgio dessa tempestade feroz e sombria que              
está sobre você. Você deve ter fé e acreditar que farei o que prometi.  

Você não deve temer ou o inimigo deve vencê-lo. Ele usa o medo da              
mesma maneira que eu uso a fé. Se eu lhe disse para fazer os preparativos               
terrestres, faça-o agora. Muitos pegarão a marca da besta por medo de suas             
vidas terrenas, sem pensar no espírito que permanece para sempre.  

Eu proverei, os justos não serão abandonados e sua semente não           
precisará implorar por pão, mas você deve crer na Minha palavra e não             
duvidar. Eu disse em Minha palavra que estarei com você até o fim dos              
tempos, e cumpro Minhas promessas. Você não precisa me lembrar de           
Minhas promessas, pois não esqueço.  

Vocês, Meus filhos, devem lembrar-se das Minhas promessas, devem         
passar tempo Comigo, devem louvar e adorar-Me, pois disto terão suas           
forças. Pela obediência de fazer essas coisas na fé por um momento na             
escuridão, trarei Minha glória sobre você e o inimigo fugirá de sua própria             
vista! Toda a terra aguarda a manifestação dos filhos e filhas de Deus! 
VOCÊ SERÃO MEUS PODEROSOS!” 

“Cheguem perto de Mim agora Meus Amados, 
EU SOU sua esperança, proteção e sustentador, EU SOU a glória e o que              
levanta a sua face. 
EU SOU aquele que fecha a porta da arca!” 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 6 de outubro de 2019 

VOZES. ENTREM NO CONCERTO [Aliança] 

O Senhor esta dizendo entrem para o concerto, estão preocupados          
com as vozes que estão falando. Por que que nao entram no concerto para              
confirmar, para falar comigo, para confirmar-se SOU EU que falo pela voz            
dela?  

Entrem no concerto! Entrem no concerto! Entrem na intimidade e Eu           
irei dizer a cada um de vocês quem é que fala pela boca dela. Por que é que                  
nao me procuram na intimidade? Por que que nao me procuram na            
intimidade? O que vocês escondem que Eu nao sei? O que vocês escondem             
que Eu nao sei? O que vocês enterram debaixo da areia, na terra que Eu nao                
veja? 

Há muitos que pensam que estamos a brincar, que o tempo é de             
brincadeira. Muitos só serão acordados quando o tremor de terra se der.            
Quando as placas começaram a abanar, aí saberão que EU SOU estou            
falando, que EU SOU estou alertando! 

Que cerviz dura! Vocês estão preocupados com a boca que fala, mas não              
sondam o Espírito que fala. Batam o joelho no chão e me procuram para              
saber se EU SOU que falo pela boca dela. Eis que o martelo bateu porque               
vós não ouvidos, não querem ouvir; querem saber a vontade da vossa            
carne, das vossas orelhas. O vosso eu esta em primeiro lugar; tem            
endurecido o vosso coração para a Minha Palavra, tem endurecido a vossa            
cerviz, por isso não conseguem se dobrar na Minha Presença. Assim foi com             
Sodoma e Gomorra, viveram fazendo o que lhes aprazia, juntando-se com           
quem lhes aprazia, comendo, bebendo até que eu mandei fogo! Fogo! 

Pois eis que o mesmo fogo cairá novamente porque a desobediência é             
muita. Estão preocupados em ver a boca que fala, quanto Eu não tenho             
levantado pelo mundo afora? Quantas criancas nao falam a Minha Palavra?           
Quantos jovens não falam a Minha Palavra? Quantos homens e mulheres           
não falam a Minha Palavra? Quantos que se tem quebrantado na Presença            
que Eu não tenho usado? Eis que voces tem se endurecido, dão mais             
ouvidos a voz do inimigo porque faz comichão a verdade nos ouvidos. 

Aqueles que Me Buscam, Eu os recolho no Meu Tabernáculo. Eu os guardo              
com o Meu Fogo Santo porque estão na Minha Presença. E aqueles que na              
Minha Presença não tem obedecido: Orgulho, orgulho, prepotência foi o que           
subiu nela.(Pessoa que se afastou do grupo). Eis que muitos que se dizem             
que são Meus não os conheço! Eis que ninguém na face desta Terra dirá que               
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não foi alertado. Eis que Eu alerto a todos na face desta nação que se chama                
Terra. Shalom! 
ABBA PAI 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 7 de outubro de             
2019 

CHAMADOS PARA CASA 

Estou Eu evangelizando juntamente com vocês, Meus Filhos; estou         
Eu chamando para Casa, juntamente com vocês, Meus Filhos todos          
aqueles que saíram da Minha Presença, chamando Estou Eu usando os           
Meus Servos para clamar, para intervir pelos irmãos que se desviaram de            
Minha Presença, Estou Eu juntamente com vocês, Meus Filhos, dando          
abertura e oportunidade de se voltarem para Mim, aqueles que estiveram           
em Minha Presença, perdoarem-se a si próprios; pedirem perdão pelas          
falhas que cometeram, pelos pecados que cometeram, isso é santificar          
novamente em Minha Presença. 

Estamos todos a trabalhar para o Reino de Meu Pai, eis que nos             
últimos dias, Estou Eu semeando juntamente com Meus Filhos, daqueles          
que se dispõem em Minha Presença para ganhar almas. A semente está            
sendo lançada em terra, umas caem em terra seca, outras caem terra            
que aceita. 

Nesta última chamada, muitos corações têm aceitado as sementes,         
muitos têm aceitado a semente da Minha Palavra, a semente do           
arrependimento, a semente do perdão, muitos têm aceitado o chamado          
da transformação, da santificação. Não desistam Filhos! Sigam adiante         
quando Eu digo a transformação está ocorrendo de dentro para fora. 

Muitos dos Meus Filhos entenderam o título como título somente,          
mas o título é o Eu próprio, o desfazer-se de sua vontade, da carne, dos               
seus desejos deste mundo, desfazer-se perante a Minha Presença, estar          
na Minha Presença implica sacrifício, implica obedecer, implica abandonar         
caminhos que outrora levavam para a perdição. 

Muitos dos Meus Filhos dizem Pai! Eles não chamam Meu Nome           
Senhor Jesus. Eis que Eu estive no mundo e no meio dos fariseus             
disseram que eu falava a palavra de belzebu, assim é convosco! Nao esta             
escrito na Minha Palavra, que vós passais pelo mesmo que Eu passei?            
Então muitos não se admirem se chamam de loucos, que digam que nao             
estao a falar da Minha Palavra, que nao estao a falar o que vem de mim,                
que muitos pensem que estão a falar a voz do inimigo, aconteceu comigo,             
acontece com vocês e acontecerá muito mais ainda.  

O que está no Espírito entenderá as coisas do Espírito, o que está             
na carne entenderá as coisas da carne; o que é do mundo entenderá as              
coisas do mundo, o que é Espírito entenderá as coisas do Espírito. 
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 Por causa do Meu Nome vocês serão blasfemados, por causa do           
Meu Nome vocês são insultados, por causa do Meu Nome vocês serão            
cuspidos, por causa de Mim, por Meu Amor, por salvação de Almas vocês             
serás esbofeteados. 
 Perseverem, perseverem porque a Mim me perseguiram e a Mim          
me crucificaram e eis que acontece nos dias de hoje, todos aqueles que             
Eu coloquei como Atalaias, vozes do Mundo são perseguidos sim! Serão           
perseguidos sim porque o mundo não aceita a verdade, o mundo não            
aceita a voz da verdade, o Espírito que fala, não é a carne, é o Espírito                
que fala, que testifica Minha Vontade. Sigam adiante Filhos, sigam          
adiante, corram para semear a Palavra no dia de hoje, aquele que aceitar,             
vocês plantam porque o Meu Espírito testifica em cada um que aceita a             
Minha Palavra. 
 Aqueles que são Meus atenderão ao Chamado, aqueles que são          
Meus se arrependerão, aqueles que um dia me conheceram e se           
desviaram, entram em arrependimento sincero de coração, coração        
contrito; sedentos da verdade; sedentos da santificação; se separam do          
mundo, eis que não andam mais com os ímpios, andam no meio dos             
ímpios, não fazem a vontade deles e andam no meio deles para ganhar             
almas para o Meu Reino. 
 Eis que muitos que se dizem que não crêem em Mim estão a se              
converter neste mundo, no mundo árabe, no mundo dos muçulmanos.          
Agora está invertendo, quanto mais são perseguidos, mas estão a se           
alinharem; quanto mais estão sendo perseguidos, mas eles se entregam. 
 Oh Meus Filhos Amados! Eu vos amo e estou convosco em todo            
momento, em todo lugar, eis que falo. Shalom! 
  

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: https://aroodawakening.tv/yom-kippur/?mc_cid=9e5d95c1c3&mc_eid=bc445f3c1e 

2019.10.08 - Dia de Expiação, Yom Kippur 

Yom Kipur é o décimo dia do sétimo mês bíblico. Em 2019, o Yom 
Kippur começa no pôr do sol em 8 de outubro, conforme referenciado no 
Calendário Hebraico Bíblico Astronômico e Agrícola Corrigido. 

Na Torá hebraica (Lev. 23:27-28), esse dia é chamado de Yom 
HaKippurim (no plural), que literalmente significa Dia de "coberturas", pois é 
o dia em que o Sumo Sacerdote derramaria o sangue de uma cabra sobre o             
Kaporet (o hebraico para o propiciatório ‘Assento de Misericórdia’) para         
expiar (cobrir) os muitos pecados e transgressões (novamente no plural) da          
nação de Israel.

No Yom Kipur, somos instruídos a não fazer nenhum trabalho e a            
"afligir nossas almas" ou "negar a nós mesmos". Isso costuma ser entendido            
como jejum ou não comer. 

A maioria das pessoas que observa o Yom Kipur não come nem bebe             
de um pôr do sol ao outro. O objetivo do jejum é ajudar-nos a focar em                
coisas que são mais importantes que o desejo do nosso corpo por comida. 

Nosso relacionamento com nosso Criador é o mais importante em          
nossas vidas. 

É fácil ser pego pensando e se preocupar com as coisas do dia-a-dia,             
então o jejum em Yom Kipur é o lembrete de que todos esses tipos de               
necessidades vêm depois da nossa necessidade de nosso Pai e de seu amor             
e graça. 

Existem outras maneiras de "afligir sua alma"? 
Aqueles que podem não conseguir jejuar o dia inteiro podem comer de            

maneira diferente. Alimentos preparados no dia anterior e alimentos que não           
são elaborados ou doces podem ser uma maneira de experimentar negar           
desejos físicos e se concentrar em coisas mais importantes. 

Outras coisas que as pessoas fazem em Yom Kippur para "afligir suas            
almas" incluem: 
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● não assistir à televisão,
● não jogar,
● evitar a Internet e outros aparelhos eletrônicos,
● não fazer ligações telefônicas,
● não dirigir, etc.

E, claro, somos ordenados a não fazer nenhum tipo de trabalho . É um             
dia de descanso completo. 

Lembre-se do objetivo 

Se você está pronto para jejuar completamente com toda a comida e            
água no Yom Kipur, ou se está apenas pronto para negar a si mesmo seus               
alimentos favoritos normais, verifique se está pensando no que é realmente           
importante neste dia. 

Quando estiver com fome, lembre-se de que Yeshua nos diz que Ele é             
o Pão da Vida. Nosso relacionamento com Ele é o que realmente nos           
alimenta. Comer comida todos os dias nos permite viver, mas conhecer e           
amar o Pai é o que nos permite viver uma vida santa que lhe agrada. E a                
graça e a misericórdia do Pai nos permitem viver eternamente.

O que é um "rápido aceitável"? 

Embora seja amplamente sabido que o Yom Kipur é um dia para            
jejuar, o jejum não se resume apenas à comida. Isaías 58:1-12 discute um             
“jejum aceitável” para YHVH . Considere os seguintes versículos de Isaías          
58:6, “ Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da              
impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os            
oprimidos, e despedaces todo o jugo? 7 Porventura não é também que            
repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres             
abandonados; e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua              
carne?” 

As festas de YeHoVaH são o momento perfeito para pensar em realizar            
um ato de serviço para os outros. Você pode fornecer comida ao banco de              
alimentos local ou roupas a um abrigo local em homenagem a esse dia em              
que consideramos as bênçãos e provisões que recebemos do Pai. O “jejum            
aceitável” descrito em Isaías inclui ações justas como essas. 

O Futuro Cumprimento de Yom Kipur 

Yeshua cumpriu as Festas da Primavera do SENHOR em sua primeira           
vinda; ele cumprirá as festas de outono do Senhor - incluindo Yom Kipur -              
em sua segunda vinda. 
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Nos últimos dias, Yom Kipur é o dia final do julgamento de YeHoVaH             
no mundo, e é por isso que agora é um dia de arrependimento, quando              
olhamos para sua realização final. 

Apropriadamente, os 10 dias que precedem o Yom Kipur são          
conhecidos como os "10 dias de reverência". É neste momento, entre Yom            
Teruah e Yom Kipur, que muitas pessoas refletem sobre o ano anterior e             
determinam se as reparações precisam ser feitas com alguém em sua vida. 

Estes dias são representativos de nossa vida na Terra, um tempo sob            
a graça da salvação de Yeshua e antes do tempo da ira do Todo-Poderoso -               
um lembrete da urgência de fazer o nosso melhor trabalho para o Rei dos              
Reis e servir nossos companheiros homem da melhor maneira possível. O           
número 10 no entendimento hebraico representa conclusão e perfeição; não          
é por acaso que o Todo-Poderoso escolheu esse número de dias entre esses             
dois dias de Festas muito importantes para colocarmos nossas vidas no           
caminho certo nestes tempos que nos é dado. 

Yom Kippur marca o fim da ira de YeHoVaH sobre a terra. Os justos              
foram reunidos no Messias e são salvos dessa ira. Quando a ira do             
Todo-Poderoso terminar, será a hora do banquete nupcial do Messias e de            
seu povo (o banquete de Sucot). 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/10/this-is-the-true-meaning-of-yom-kippur/#more-2258 

2019.10.08 - DEUS DECLARA O VERDADEIRO SIGNIFICADO DE YOM 
KIPPUR 

Meu filho escreve, pois tenho uma mensagem para quem tem olhos           
para ver e ouvidos para ouvir. Neste dia chamado Yom Kipur, o dia da              
expiação, deveria haver arrependimento, jejum e o foco de todos deveria           
estar voltado para Mim. Mas é isso que vejo, uma abominação religiosa para             
a maioria dos que comemoram esse dia.  

Sim, externamente você jejua, tira o dia de folga do trabalho, não            
compra nem vende, pode até usar pano de saco e cinzas e raspar a cabeça,               
mas o que está acontecendo em seu coração? Todas essas coisas podem ser             
vistas pelos homens, mas se isso é tudo o que é, não serve para Mim.  

Todas essas coisas que mencionei são boas SOMENTE se forem          
associadas a um afastamento das coisas deste mundo e a uma busca por             
Mim. Essa é a própria definição de arrependimento! Não quero suas palavras            
vazias, suas cerimônias mortas ou suas promessas que você faz apenas para            
quebrar, porque elas não são feitas de seu coração. EU QUERO VOCÊ! 

O que realmente desejo de você é que você se sente e despeje seu              
coração diante de Mim e Me conte seus desejos, preocupações e medos mais             
profundos. Quero ser o seu desejo mais profundo, quero ajudá-lo com suas            
preocupações, mesmo as que você tem sobre este mundo e quero tomar            
seus medos e transformá-los em fé, esperança e amor em Mim e por Mim.              
QUERO QUE ME CONHEÇA! 

Como isso pode ser? você pergunta. Como posso realmente fazer          
conhecer Jesus, Yahshua, minha maior ambição número um da minha vida?           
você pergunta. Eu lhe direi porque você realmente é o desejo do meu             
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coração. “A menos que uma pessoa nasça de novo (de cima), ela nunca             
poderá ver (saber, conhecer e experimentar) o reino de Deus.” (João 3:3) 

Garanto-lhe, mais solenemente, que lhe digo: a menos que um          
homem nasça da água e do Espírito, ele nunca poderá entrar no reino de              
Deus. O que nasce [da] carne é carne [do físico é físico]; e o que nasceu do                 
Espírito é espírito.” (João 3:5-6) 

Era necessário que Eu fosse levantado na cruz, como a serpente de            
bronze, para que todo aquele que crê em Mim, o que realmente significa,             
aqueles que se apega, confia e depende em Mim, não pode perecer, mas             
tem a vida eterna e vive para sempre! (João 3:14-15) 

Essa vida eterna começa exatamente no momento em que você          
renasce do Espírito. Apesar de você ainda não ser o que será, Minha             
semente será colocada dentro de você, o próprio depósito da Minha           
promessa, Meu Espírito Santo viverá dentro de você. Ele nunca o deixará ou             
o abandonará, a menos que você diga a Ele para sair.

Ele permanecerá com você e sempre lhe ensinará a verdade se você            
permanecer com Ele e não continuar pecando voluntariamente e         
habitualmente. Pois todo aquele que é nascido do Espírito do Deus vivo não             
permanece em contínuo pecado de arrependimento. Se você cometer um          
erro e pecar, Eu sou seu advogado junto ao Pai, se você o confessar e se                
afastar, sou fiel e justo para perdoá-lo por seu pecado e purificá-lo de toda              
injustiça. (Para mais, leia 1 João, capítulos 1-3).  

Ninguém, exceto eu, jamais cumpriu e preencheu toda a lei. Mas Meus            
filhos que andam pelo Meu Espírito, andam no cumprimento da lei. A lei             
mostrou ao homem que ele estava morto em suas ofensas. Ninguém jamais            
cumpriu a lei em sua carne, é impossível! Mas todas as coisas são possíveis              
através de Mim pelo Espírito!  

Eu não disse “Se você me ama, guardará os meus mandamentos?”           
Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo que vive dentro de todos aqueles              
que nasceram de novo daquele mesmo Espírito que Me ressuscitou dos           
mortos. Nenhum dos mandamentos pode ser verdadeiramente cumprido        
sem o amor que vem do Meu Espírito Santo que habita dentro daqueles que              
são meus. (Para mais, leia Romanos 8 e Gálatas 5) 

Leia o que Paulo escreveu enquanto estava sob a influência do Espírito            
Santo em Romanos 12:1-2, “Apelo a vocês, irmãos, e imploro a vocês, em             
vista de todas as misericórdias de Deus, que façam uma dedicação decisiva            
de seus corpos [apresentando todos os seus membros e faculdades] como           
um sacrifício vivo, santo (dedicado, consagrado) e bem agradável a Deus,           
que é o seu serviço razoável (racional, inteligente) e adoração espiritual.           
Não se conforme com este mundo (nesta era), [moldado e adaptado a seus             
costumes superficiais e externos], mas seja transformado (mudado) pela         
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[renovação] inteira de sua mente [por seus novos ideais e sua nova atitude]             
para que vocês possam provar [por si mesmos] qual é a boa, aceitável e              
perfeita vontade de Deus, até a coisa que é boa, aceitável e perfeita [aos              
Seus olhos para você].”  

Suas mentes não podem ser renovadas, exceto pelo Meu Espírito.          
Você deve matar os caminhos deste mundo para que eu possa lhe dar vida e               
vida com mais abundância. 

Então, neste dia, Yom Kipur, o dia da expiação, digo-lhe que se            
arrependa de seus pecados e me busque como nunca me procurou antes,            
com TODO o seu coração. Quando você fizer isso, saberá que eu o ouço,              
porque o Meu Espírito testifica com o seu espírito e você não duvida que me               
ouve e que eu ouço.  

Não desejo que você venha a Mim somente hoje, mas todos os dias!             
Por isso, permiti que meu sangue fosse derramado, não apenas para pagar            
por seus pecados, mas também para que pudéssemos ter comunhão uns           
com os outros e para que pudéssemos ser um, assim como eu sou um com               
o Pai e o Espírito Santo. Se você é um conosco, você tem tudo o que precisa               
e cumprirá a lei. Assim que chega a hora do fim, você deve estar em íntima               
comunhão comigo todos os dias!

Que este seja o dia em que você decide se aprofundar em Mim mais              
do que nunca. Não há limite para quão perto de Mim você pode estar comigo               
e logo não haverá limite para quanto do Meu Espírito você pode ter. Eu              
quero que você brilhe para mim na escuridão! Está escrito e acontecerá. 

Este é o verdadeiro significado do Yom Kippur! 

EU TE AMO TODOS COM UM AMOR ETERNO! 
Jesus 
Yahshua 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 9 de outubro de             
2019 

TREM DA VIDA 

Meus Filhos vos levarei num passeio de trem no dia de hoje, onde             
temos um ponto de partida e pelo caminho temos várias paradas com            
vistas bonitas, outras menos bonitas; às vezes sobem e descem          
passageiros até que chegam ao destino, para uns o trajeto é mais longo e              
para outros mais curto. 

Muitas vezes no caminho, alguns de vocês resolvem sair para ver           
algumas cidades no percurso do trem, assim tem ataques até que           
chegam ao fim; fim da vida na Terra, mas volta o trem ao ponto de               
partida, a estação de início: A CASA DE MEU PAI. 

Muitos de vocês no dia de hoje estão sendo atacados de forma            
intensa, o vosso adversário entrou na arena para vos humilhar no Coliseu            
de Roma: debochar, ofender..ele sabe que derrubando uma peça do          
dominó todas as outras caem. 

Vocês são as peças principais já que de vocês dependem muitos,           
vocês são os porta-lanças, os que estão a frente, são aqueles que estão a              
guiar, todos os outros vêm atrás de vocês. De vocês dependem salvação            
de almas, muitas vidas para voltar ao Meu Reino. Sejam fortes Meus            
Filhos, sejam prudentes, sejam vigilantes, orem, jejuem, mas        
mantenham o foco que é a Casa de onde vocês saíram. Não escutais a              
voz adversária que tende a diminuí-los. 

Estou convosco, sede atentos a Minha Palavra, Eu vos amo e vos            
aguardo. Eis que falei, com amor eterno 

JESUS 
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2019.10.09 - ONTEM E HOJE É O DIA DE EXPIAÇÃO 

Eu tenho jejuado e tenho feito oração de intercessão pedindo ao 
Senhor o que ele queria que eu compartilhasse com os outros: 

PALAVRA DO SENHOR: 

Filha, escreva estas palavras para quem tem ouvidos. Muitos de meus 
filhos estão sendo jogados para lá e para cá por espíritos enganadores e 
mentirosos. 

Digo a vocês, filhos, que agora é mais do que nunca a hora de 
permanecer em constante oração. Ore antes que seus pés saiam da cama de 
manhã. Todo momento livre durante as atividades do dia, ore. E quando 
você vai para sua cama à noite. 

Esses espíritos malignos procuram afastar meus filhos de mim. 
Mentindo para você. E trazendo decepções a todo momento. Usando todo 
mundo e tudo o que puderem para puxá-lo para os poços, de onde eles 
vieram. 

Ouça minhas palavras crianças!!! Não desejo que ninguém pereça. 
Suas orações ajudam a fechar as portas nas quais tentam entrar a cada 
momento. Suas orações libertam meus anjos para combater as batalhas 
espirituais. Suas orações e ficando em minha palavra e usar as escrituras 
será sua arma contra os malignos. 

Agarre-se cada vez mais perto de mim. Quando você sentir que o 
caminho em que quer ir está ficando escuro, chame meu nome, o nome de 
Jesus. Há poder em meu nome. Minha luz brilhará para ajudá-lo quando 
você Me clamar. 
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Este mundo fica cada vez mais escuro, a cada momento que os            
malignos se infiltram. 

Eu avisei sobre os próximos três dias de escuridão. O que está se             
aproximando rapidamente do meu plano perfeito. 

Permaneça em arrependimento contínuo. Mantenha suas roupas       
brancas. Seja santo como eu sou santo!! 

A hora e o tempo estão se aproximando rapidamente. Tudo o que            
compartilhei em breve acontecerá. E para alguns será um grande momento           
de regozijo, pois são verdadeiramente meu. E para outros, será um tempo            
de imensa tristeza e dor. Eu amo todos os meus filhos imensamente. Abra             
seus corações e mentes para sentir esse mesmo amor. Um amor como você             
nunca sentiu antes. E deixe meu espírito fluir livremente para você sentir! 

Yeshua Hamashiach 

Escrituras: 
2 Timóteo 3:13 
13 Mas os homens maus e os sedutores irão de mal a pior, enganando e               
sendo enganados. 
2 Coríntios 11:13-15 
13 Porque assim são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos,        
transformando-se nos apóstolos de Cristo. 
14 E nenhuma maravilha; pois o próprio Satanás é transformado em anjo de             
luz. 
15 Portanto, não é grande coisa que seus ministros também sejam           
transformados como ministros da justiça; cujo fim será conforme as suas           
obras. 
2 Tessalonicenses 2:3 
3 Ninguém vos engane de maneira alguma: pois esse dia não chegará, a não              
ser que venha primeiro um declínio, e que o homem do pecado seja             
revelado, o filho da perdição; 
Mateus 12:39-40 
39 Mas ele respondeu e disse-lhes: Uma geração má e adúltera busca um             
sinal; e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas: 
40 Porque Jonas ficou três dias e três noites no ventre da baleia; assim será               
o Filho do homem três dias e três noites no coração da terra.
Êxodo 10:21-23
21 E o Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja               
trevas sobre a terra do Egito, até trevas que possam ser sentidas.
22 E Moisés estendeu a mão para o céu; e houve uma densa escuridão em              
toda a terra do Egito por três dias:
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23 Não se viram, nem se levantaram em seu lugar por três dias; mas todos               
os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda no dia 10 de outubro            
de 2019 durante oração em casa 

  ONDA. MASCARAS VÃO CAIR! 

O Senhor é Deus na vida daquele que serve, que busca, que bate             
na Porta da Misericórdia, o Senhor é Deus que fala na boca desta serva! O               
Senhor fala em nome do Senhor Jesus. 

Fala o que Eu mando, fala o que Eu mando! Eu falei que Estou              
contigo! Eis que Estou falando com Meu Povo. Estou falando com a Minha             
Igreja. Estou dizendo para o Meu Povo ficar alerta. Eis que Estou            
levantando muitas coisas diante ao Povo, Estou mostrando muita coisa          
para o Meu Povo! 

O Povo está propagando a Minha Palavra, o Senhor está falando e o             
Povo está desacreditando. Oh Levanta Povo! Clama a Minha Presença          
como o Espírito Santo de Deus clama! 

Clama! Clama! Clama porque eis que Estou às Porta, não tem mais            
tempo! O Senhor diz: Eis que estou às Portas, derrama sobre Ele. O             
Senhor esta levantando! Eis que Estou levantando uma grande onda. Eis           
que Levanto a onda, eis que muitos vão ficar confundidos e enganados,            
esperando de um lado, esperando do outro, mas eis que Virei com fúria! 

Mas eis que diz o Senhor: Eis que falo, eis que Falo, eis que Falo.               
Repreendo, repreendo, repreendo aquele que fala, repreendo aquele que         
diz, que fala que é da Minha Parte, mas não é da Minha Parte, Eu               
repreendo aquele que abre a boca é diz que é da Minha Parte, Eu              
repreendo, não é da minha Parte! 

Eis que Falo, eis que Falo, eis que Falo que Eu uso de quem Eu               
quero, mas Eu não estou falando na boca daqueles que dizem que Eu             
falo, mas eis que Eu vou fazer uma obra! Eis que Vou fazer uma obra e                
eles vão ficar assustados porque Vou fazer um movimento, Vou fazer cair            
as máscaras. 

O Senhor manda que cante, que louve, que busque, que bata na            
Porta da Misericórdia. O Senhor diz: Eu vou, o Senhor vai levantar uma             
grande onda, o povo esta despercebido, o povo está despercebido! 

“Ah Senhor tenha misericórdia, meu Deus! Toma nas tuas mãos          
Senhor! Aleluias! O Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é             
homem para esconder, o Senhor avisa para que todos tenham tempo de            
correr, pedir perdão, se arrepender, liberar o perdão.” 
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O Senhor vai levantar uma grande onda, eis que a onda vai ser             
levantada! Trabalharei, levantarei muitos na Minha Obra. Aleluias! Glórias         
a Deus! Mandarei muitos para a Minha Obra, eis que farei de muitos para              
trabalharem na Minha Obra. “Toma tua Igreja Pai, Guarda Teu Povo,           
misericórdia!” 

O Senhor vai cantar, cantar vitória, pois eis que os que são Meus             
vou levantar, vou levantar! 

“Toma teu Povo, Tua Igreja, toma Tua Multidão, aqueles que te           
servem de sincero coração, cubra com teu sangue.” O Senhor dos           
Exércitos está dizendo que vai levantar uma grande onda, eis que tem            
gente falando que é da parte Dele, o Senhor disse que não é da parte               
Dele! O Senhor vai tirar as máscaras, as máscaras vão ter que cair! Não              
brinque com as coisas de Deus! Tire a mão! Tire a mão! Tire a mão diz o                 
Senhor! Tire a mão porque eis que Eu vou agir! 

“Bendito Pai, louvo e agradeço! Graças te dou Meu Deus!” 
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Mensagem dada a irmã Valery no Grupo de Orações no dia 10 de outubro              
de 2019 

 MERGULHADORES. RENOVO. DIVERSIDADE 

FILHOS, EU VOS LEVO AS ÁGUAS PROFUNDAS, DELAS SAEM         
GRANDES MERGULHADORES; SAEM MERGULHADORES COM MAIORES      
RESISTÊNCIAS, FÔLEGO DE VIDA RENOVÁVEL. MUITAS VEZES, MUITOS        
DIZEM QUE JÁ NÃO DÁ, MAS EIS QUE O RENOVO VÊM! 

NUNCA DEIXO UM PEQUENINO MEU PASSAR PELO QUE NÃO         
SUPORTA. TODOS VOCÊS SÃO DIFERENTES; OS DONS QUE CADA UM          
TEM VOS TORNAM SENSÍVEIS EM VÁRIAS ÁREAS, MAS EIS QUE A           
DIVERSIDADE VEM DO PAI. ACASO NO PLANETA QUE SE CHAMA POR           
TERRA NÃO É IGUAL? ASSIM É O REINO DO MEU PAI, VÓS FOSTES FEITO              
COM DIVERSIDADE NA COR, NO CABELO, NO FALAR...O REINO DO MEU           
PAI É MAJESTOSO E NELE TAMBÉM HÁ DIVERSIDADE DE ANJOS. 

SIM, EU SEI QUE VOS AFLIGE O CORAÇÃO PELO QUE ESTÁ POR            
VIR, MAS COMO SEMPRE DIGO: EU ESTOU CONVOSCO, VOS LEVO PARA           
O ÁTRIO DO MEU PAI PARA QUE SAIBAIS QUE ELE VOS AGUARDA; TÊM             
CASAS BELAS COM VOSSO NOME A ESPERA. O REINO CELESTIAL É TÃO            
VIVO QUANTO O DA TERRA, MAS NUMA DIMENSÃO DIFERENTE. 

EU JÁ MOSTREI PARA MINHA FILHA NUMA VISÃO, ELA JÁ VIU: O            
VÉU FOI COLOCADO PORQUE O MUNDO SE SUJOU DE TAL FORMA QUE A             
ESCURIDÃO TAMPOU OS SEUS OLHOS E CORAÇÃO, O INIMIGO DEIXOU          
DE TER ACESSO ÀS COISAS DO PAI POIS ELE QUER SER INTITULADO DE             
DEUS. O INIMIGO É INVERTIDO, ESTÁ DE CABEÇA PARA BAIXO PARA           
ONDE MUITOS POR DESOBEDIÊNCIA DESCEM, MAS NÃO SEM ANTES         
TEREM A CHANCE, A OPORTUNIDADE DE FALAR DO MEU PAI, ESCUTAR           
OS PLANOS DE MEU PAI PARA A SUA VIDA. 

MUITOS SÃO CONVIDADOS PARA O REINO CELESTIAL BEM        
JOVENS, OUTROS ADULTOS E MUITOS APÓS TEREM VIVIDO UMA VIDA          
TODA EM DESORDEM TEM A OPORTUNIDADE DE OUVIR A MINHA          
PALAVRA! O MEU ESPÍRITO É SUAVE, NÃO OBRIGAMOS, APENAS         
ALERTAMOS COM  MANSIDÃO! 

QUE OS CAMINHOS QUE MUITOS LEVAM AO ABISMO, OS PORCOS          
FORAM E SE LANÇARAM NO ABISMO, MAS AOS MEUS, EU ALERTO PARA            
QUE NÃO ENTREM OU SAIAM POR DESOBEDIÊNCIA. 
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AINDA HÁ A CHANCE DO PERDÃO! TODO AQUELE QUE SE ANALISA           
E ACEITA O MEU CONVITE É PERDOADO E MEUS ANJOS COLOCAM           
VESTES NOVAS, MAS A ESCOLHA É INDIVIDUAL. 

CADA UM DE VÓS TEM UM CORAÇÃO E TEM O MEU ESPÍRITO QUE É              
VIVIFICADO NA MEDIDA QUE MERGULHAM NA MINHA INTIMIDADE; NA         
MINHA INTIMIDADE, NOS FALAMOS OS DOIS É MOSTRADO O QUE ESTÁ           
CERTO E O QUE NÃO CONVÉM, O QUE FOI ACRESCENTADO QUE NÃO FAZ             
PARTE DOS DESÍGNIOS DE MEU PAI. 

O QUEBRANTAR DE CADA ALMA É QUANDO SE DÁ CONTA QUE           
PARA ALÉM DA ALMA, ELA ACRESCENTOU MANCHAS. A ALMA É PURA,           
LIMPA, ELA SAI DO SEIO DO MEU PAI BRANQUINHA COMO A NEVE            
CELESTIAL. A MEDIDA QUE ELA APRENDE E PRATICA O ERRO, O ENGANO            
INCONSCIENTE OU VOLUNTÁRIO, COMEÇA A FICAR MAIS PESADA E         
ESCURA E MUITOS ESTÃO TÃO ESCUROS QUE JÁ NÃO HÁ ESPAÇO PARA            
O BRANCO; FICAM DEFORMADOS E CONTORCIDOS PELA INIQUIDADE,        
MAS ATÉ AO ÚLTIMO MOMENTO É DADO O ALERTA; É EMITIDO UMA            
NOTA DE COMPARECIMENTO PARA SE LIMPAR E VOLTAR PARA CASA! 

MEUS FILHOS MUITAS DAS VOSSAS ORAÇÕES POR INTERCESSÃO        
ENTRAM NA ÁREA ESPIRITUAL PERANTE O PAI PEDINDO O PERDÃO E A            
SALVAÇÃO DE ALMAS PERDIDAS. VOSSAS ORAÇÕES SOBEM COMO        
SÚPLICAS DE DESPERTAMENTO. O MEU PAI POR MISERICÓRDIA E AMOR          
POR TODOS NOS ENVIA ANJOS QUE VÃO LIMPANDO AS VESTES E           
OUVIDOS PARA QUE COMECEM NOVAMENTE A OUVIR O CHAMADO ATÉ          
QUE MUITOS TORNAM A ANDAR NA FÉ POR SI PRÓPRIOS. 

ISSO SE CHAMA AMOR AO PRÓXIMO: ORAR PELA TUA CASA, PELA           
TUA FAMÍLIA, TEUS AMIGOS, AMOR PELAS ALMAS É DIFERENTE DE          
AMOR PELO CORPO , O QUE ESTÁ NO ESPÍRITO ATENTE PARA AS COISAS            
DO ESPÍRITO! 

MEUS FILHOS, A VOSSA PERSEVERANÇA TRAZ SALVAÇÃO NO        
REINO TERRA PARA O REINO CELESTE. PERSEVEREM MEUS        
GUERREIROS! 

EU VOS GUIO E GUARDO NESTA CAMINHADA. MUITOS TÊM         
PASSADO PELO DESERTO, MAS EIS QUE NO DESERTO COM VOCÊS ESTÁ           
O INIMIGO DE VOSSAS ALMAS, MAS EU SOU ESTOU GUIANDO OS MEUS            
PEQUENINOS QUE SEGUEM DE CORAÇÃO CONTRITO E       
ARREPENDIMENTO SINCERO. 

ESCUTO O VOSSO FALAR, ESCUTO QUANDO VOCÊS DIZEM        
SENHOR LIMPA-ME! EIS QUE EU SOU ATENDO SEMPRE UM CORAÇÃO          
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SINCERO NÃO IMPORTA O TAMANHO DO ENGANO, O MEU ESPÍRITO          
ENTRA EM VÓS COM CHORO E O MEU ESPÍRITO COMEÇA A HABITAR            
ONDE OUTRORA ESTÁ ESCURO. 

MEUS FILHOS, EU VOS AMO, EU VOS ABRAÇO A TODOS NO DIA            
QUE SE CHAMA DE HOJE E QUE CADA UM SE SINTA ABRAÇADO POR MIM              
QUANDO OUVIR ESTA MENSAGEM QUE DOU A MINHA FILHA. 

SIM MINHA FILHA, MINHAS NOIVAS ADORNADAS COM PERFUME        
VOS AMO! EIS QUE PASSEIO NO MEIO DE VÓS AGORA. VIM ABRAÇAR            
CADA UM. SINTAM A MINHA PAZ E O MEU AMOR ETERNO. SHALOM! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 11 de outubro de             
2019 

 PUTREFAÇÃO 

Meus Filhos, existem muitos que habitam neste planeta; muitos         
seres viventes que neste momento, o nível de putrefação é grande porque            
as almas deles já estão corrompidas. Já estão vencidos, são os chamados            
mortos-vivos, eis que eles andam pelo mundo, vós não os conheceis,           
muitos são híbridos, muitos são alienígenas. O inimigo tem usado os seus            
e muitos de Meus Filhos que não Me ouviram, passaram para o lado de lá. 

Estou Eu liberando a oportunidade de salvação no dia de hoje para            
todo aquele que ouvir o Meu Chamado, Estou clamando Eu, Estou           
liberando a misericórdia para quem quer a misericórdia e se arrepender           
dos caminhos maus que trilharam e que estão trilhando nesta vida. 

Sodoma e Gomorra esta libertada, eis que ela sentiu o cheiro do            
odor de putrefação. Sao mortos-vivos caminhando por entre vós.         
Purifiquem-se, santifiquem-se. 

Eis que tenho chamado a Minha Igreja para o jejum, tenho           
chamado a Minha Igreja para oração, santificação porque vereis coisas          
que nunca viram; ouvireis coisas que nunca ouviram. 

Não é tempo de dispersar, é tempo de vigilância, o engano está a             
ser solto de várias formas, estejam alertas e atentos! 

O engano está solto.Eis que falei 

JESUS 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no Grupo de oracoes no dia             
11 de outubro de 2019 

VIGILANCIA. JEJUM DE 7 DIAS 

ADOREM, CANTEM, LOUVEM! O VOSSO ADVERSÁRIO NÃO SUPORTA        
A LUZ, NÃO SUPORTA O MEU SANGUE, FOI VENCIDO NA CRUZ! 

ALERTO-VOS NO DIA DE HOJE QUE TUDO ESTÁ A POSTOS. É           
TEMPO DE RECOLHER EM SUAS CASAS. DESVIEM-SE DAS COISAS         
FÁCEIS, DESVIEM-SE DO MUNDO, SANTIFIQUEM-SE EM CASA, NÃO        
ANDAIS PELO MUNDO POIS OS DIAS ESTÃO CURTOS! 

VOSSO ADVERSÁRIO ESPERA POR OPORTUNIDADES PARA LANCAR       
EMBOSCADAS. NÃO ANDEM NA CALADA DA NOITE! ESTOU ALERTANDO!         
É MOMENTO DE VIGILÂNCIA REDOBRADA! 

NÃO ANDEIS EM MESAS DE ESCARNECEDORES! EIS QUE MUITOS         
DEBOCHAM,  BEBEM, COMEM E DIZEM VAMOS VIVER A VIDA! 

MUITOS NÃO SABEM NEM QUEREM SABER QUE O SEU LIVRO JÁ           
FECHOU! AI! AI! AI DAQUELE GRANDE DIA EM QUE IRÃO COMPARECER           
PERANTE A MINHA BALANÇA, A MINHA JUSTIÇA E JUSTA COMO EU SOU !            
NADA QUE NAO SEJA MEU ENTRARA NO MEU REINO! 

AQUELE QUE TEM A CHANCE DE SE ARREPENDER, ARREPENDA-SE         
HOJE! O PERDÃO ESTA SEMPRE PRONTO PARA OS HUMILDES. 

NAAMAM ERA GRANDE, PODEROSO NO MUNDO DOS SERES        
VIVENTES, MAS A SUA HUMILDADE EM RECONHECER QUE EU SOU          
BAIXOU NAS ÁGUAS SETE VEZES POR AMOR, TEMOR E OBEDIÊNCIA A           
MIM. ASSIM EU CONVOCO ESTA NAÇÃO QUE SE CHAMA NOIVA PARA           
JEJUM DE 7 DIAS! 

ATENDAM E OBEDEÇAM, POIS ACIMA DE VÓS COLOQUEI        
AUTORIDADE NILVA, MINHA SERVA FIEL. EIS QUE FALEI NO DIA QUE SE            
CHAMA DE HOJE. SHALOM! 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/09/the-fiery-kickoff-event-review-part-3/ 

Uma imagem triste de um “cristão americano” típico 21 de janeiro de 2018 

“Minha chamada é para todos que lêem esta mensagem. Não se iluda;            
o tempo é mais curto do que a maioria dos homens pensa. Humilhem-se em            
rendição diante de Mim e se arrependam dos seus pecados, e eu os            
perdoarei e darei uma vida nova que nunca terminará. Isso deve ser feito            
com todo o seu coração, eu sei quando um homem quer dizer o que ele diz.               
Peço que se preparem agora! Ninguém sabe quando o evento de lançamento           
ocorrerá e ninguém sabe o dia ou a hora do Meu retorno.

Coloque as coisas deste mundo atrás de você e receba O Meu Espírito! 

Eu te amo!” 

“Pois quando eles dizem: “Paz e segurança!” Então a destruição repentina           
chega e eles não escapam.” 26 de janeiro de 2018  

1 Tes. 5:2-3, “Pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor            
vem como ladrão à noite. Pois quando dizem: "Paz e segurança!", Então            
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repentina destruição os atinge, como dores de parto em uma mulher           
grávida. E eles não escaparão. ” 

Muitos estão citando esses versículos neste dia; mais do que nunca.           
Eles são verdade e existem muitos níveis de cumprimento desses versículos,           
mas a maioria não entende sua ordem e significado finais. Como já lhe disse              
antes, meu filho, haverá um evento de “bandeira falsa” e evento Inaugural e             
não haverá NENHUM ERRO de que você está no tempo do fim.  

Obviamente, todos os eventos listados em Mat. 24 (falsos cristos          
aparecerão, guerras e rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos          
em vários lugares, crentes serão perseguidos, homens trairão uns aos          
outros, faltarão profetas, surgirão falsos profetas, abundará a ilegalidade, o          
amor de muitos crescerá frio, este evangelho do reino será pregado em todo             
o mundo como testemunha para todas as nações e a plenitude dos gentios           
será começará). Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo e com maior           
intensidade. Os homens maus que são parceiros dos caídos sabem que seu           
tempo é curto. Permitirei que, no Meu tempo perfeito, conhecido por          
ninguém, traga julgamento. Por favor, entenda que essa não é a minha ira.            
Meus filhos não estão sujeitos à minha ira (1 Tes. 5:9). Minha ira cairá sobre              
Satanás, os caídos e os filhos das trevas e da desobediência.

Então o sistema financeiro do mundo entrará em colapso e o mundo            
entrará em guerra, que Donald Trump está sendo usado para iniciar. Muitos            
sofrerão e morrerão e muitos dos Meus serão levados para casa durante            
esse tempo também. Então o "homem da paz", Barack Hussein Obama, que            
é verdadeiramente o homem da ilegalidade, voltará. Ele será completamente          
possuído por Satanás. É quando os caídos, gigantes, estiverem habitando          
com os humanos na terra. Obama será seu líder e supervisionará a            
destruição completa e total da América. 

“Digo a você hoje que Donald Trump também é Belsazar, pois é o último rei               
da Babilônia / América.” 20 de fevereiro de 2018 

No passado, Eu disse a meu filho que este é o “evento inaugural”             
porque muitos outros eventos seguirá depois. Depois de seguir a guerra,           
colapso econômico, lei marcial e ilegalidade, fome, doenças e pragas,          
perseguição daqueles chamados por Meu nome, decapitações, tortura, clima         
extremo quente e frio, furacões, inundações, tornados, mega terremotos,         
meteoros e asteróides, granizo e fogo misturados com sangue cairão, bem           
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como pedras de granizo pesando centenas de libras, tsunamis e tudo o que             
está em Minhas Escrituras, incluindo a vinda dos anjos caídos, que incluem            
as criaturas de gafanhotos e os gigantes e outros. Lembre-se de que eu             
disse: “Como nos dias de Noé foram, assim também será na vinda do Filho              
do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo            
(carne humana) e bebendo (sangue humano), casando-se (mulheres        
humanas) e dando (mulheres humanas) em casamento, até o dia em que            
Noé entrou na arca.” (Mateus 24:37-38) 

Eu sou a Arca de Segurança para o Meu amado remanescente. Aqueles            
que São Meus serão poupados da minha ira, mas sofrerão a ira de Satanás              
em diferentes graus, dependendo de quão puros e santos se tenham           
mantido. Somente Meu sangue pode lavar seus pecados mais brancos que a            
neve, e então você pode vestir Meu manto de justiça, pois Minha noiva deve              
estar sem mancha nem rugas ou qualquer coisa assim. 

Não tenha medo, porque EU SOU sempre com você e o Fim dos Tempos é               
agora! 9 de abril de 2018 

Não há muito mais que eu possa revelar a vocês, Meus filhos, sobre o              
momento em que vocês estão, mas o Evento de Ardente, de bandeira falsa e              
do pontapé está mais perto do que nunca. Não se iluda! Os eventos em sua               
terra que estão no Meu relógio aumentaram em frequência. Lembre-se de           
que Meu tempo não é o seu tempo. Tudo o que Eu lhe disse no passado                
acontecerá e todas as escrituras serão cumpridas muito em breve. 

Quero que olhe para os eventos que estão acontecendo diante de seus            
olhos. As mentiras da Babilônia foram expostas ao mundo inteiro, mas ela            
tenta se esconder sob um véu cheio de buracos. Seu controle da riqueza             
chegou ao fim, seu dinheiro está se tornando inútil porque nenhuma nação            
quer sua dívida. Você tem feito e fará novamente uma destruição maciça em             
sua própria terra, porque você adora o Meu inimigo. Dez vezes maior será a              
destruição que vocês causam, e também serão os julgamentos que vos           
envio, ó amantes das trevas.  

Hoje você guerreia atrás do aliados, mas logo essas guerras voltarão           
sobre você. Todo o caos, morte e destruição que você exportou voltarão            
para você porque essa é a Minha lei. Você totalmente chama isso de karma,              
mas é a minha lei de colher e semear! Eu conheço seus planos perversos!              
Não haverá nada que sairá das cinzas! Quando a minha ira se derramar             
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sobre você, ninguém escapará! Nenhuma misericórdia será mostrada        
àqueles que não demonstraram misericórdia. Os únicos que escaparão são          
os Meus escolhidos, pois tenho um trabalho para eles fazerem. 

Um dos “irão cair” já fez o que ele foi instruído por seus diretores 14 de abril                 
de 2018 

Mesmo assim, uma outra porta foi aberta e nenhum homem a fechará.            
Não há como as nações voltarem agora, as escrituras serão cumpridas.           
Chegou a hora do julgamento para a América e toda a terra. Os cavaleiros              
cavalgam juntos, a guerra e a fome cavalgam simultaneamente após o           
evento ardente e bandeira falsa, seguido de perto pelo cavalo pálido,           
montado pela morte e a um quarto da terra, ele terá autoridade. Eles             
morrerão por espada (guerra), fome, pestilência (doença) e pelos animais          
selvagens da terra. O urso e o dragão agarrarão a águia e suas asas serão               
arrancadas. A queda da grande Babilônia será final e toda a terra chorará             
por ela; sua riqueza e seus modos de prostituição. Oh, como eles adoravam             
fornicar com ela, mas ela não existirá mais! 

Venham agora Meus filhos, é hora de deixar as coisas e os caminhos             
deste mundo. Arrependa-se, pois nada que você vê antes permanecerá, mas           
Meu reino é eterno! Ore pelas Minhas ovelhas perdidas, para que elas            
voltem para Mim e para que Eu as encontre, enquanto estou te você.             
Sente-se aos meus pés e ouça-Me, pois tenho instruções para TODOS e que             
ninguém poderá lhe falar. Por favor, aproxime-se de Mim agora, para que            
sua dor e sofrimento possam ser aliviados! Me busque como você nunca me             
procurou antes, pois não há muito tempo. Meu povo terá enquanto outros            
não terão. Meu povo compartilhará o que receber fisicamente e          
espiritualmente, para que muitos venham a Me conhecer através deles. Se           
você prestar atenção às Minhas palavras, brilhará intensamente por Mim e           
governará e reinará comigo PARA SEMPRE! Estou chegando em breve e mais            
rápido que o piscar de seu olho. 

Conheça-Me melhor agora ou você nunca terá a chance! 

Eu amo muito todos vocês! Eu comprei todos vocês com o meu próprio             
sangue. 

Por favor, me escute! 
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Jesus Cristo 

Yahushua Hamashiach 

Outra porta para a guerra acaba de ser aberta e ninguém o fechará, 30 de               
abril de 2018 

Digo a você neste dia que os avisos estão chegando ao fim. Eu lhe              
disse que você está a poucos dias do evento inaugural e não cedi ou mudei               
de idéia. Só porque você acha que "dias" deveria significar uma coisa, isso             
não significa que Eu sigo suas regras de pensamento. Você deveria seguir o             
Meu. Veja nas escrituras: não contei a meu profeta Daniel um período de             
2300 dias? (Daniel 8:14) Não contei a ele novamente prazos de 1290 e 1335              
dias? (Daniel 12:11-12). Você faria bem em ler estas passagens para que Eu             
possa lhe dar entendimento. Você não sabe nada como deveria saber, mas            
se você perguntar, darei uma pequena parte da Minha sabedoria e           
conhecimento, se você me perguntar humildemente, com o motivo certo em           
seu coração.  

Por que você me limita quando digo que algo está para acontecer em             
"dias" ou alguns meses? Você não deve tentar descobrir esses tempos           
através da sabedoria do homem, porque isso não pode ser feito. É assim que              
as doutrinas de demônios e homens se infiltram no Meu corpo. Seja            
paciente, o que Eu disse acontecerá quando Eu disser que sim. Quando            
esses julgamentos ocorrerem, a maioria desejará ter mais tempo, mas não           
haverá mais tempo! 

Mais uma vez, Meus filhos, olhem para Israel e verão que o tempo             
está se movendo cada vez mais rápido e é muito curto. Um gancho foi              
colocado na mandíbula dos inimigos de Israel e eles agora começarão a            
tentar destruí-la. Permitirei que ela seja castigada por seus inimigos, mas           
ela não será totalmente destruída. Ela clamará a Mim e eu ouvirei e             
derrotarei seus inimigos. Protegerei a casa de Israel e a tribo de Judá, pois              
são o Meu povo escolhido. Eles se afastaram, mas voltarão para Mim e             
saberão que EU SOU o Messias que eles estavam esperando. Os ímpios            
serão enganados e seguirão a besta, mas Meus eleitos não seguirão outro.            
Pois eles Me conhecem e Eu os conheço. 
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Dúvida, perdão, confirmação e nova revelação sobre o tempo em que           
estamos em 17 de maio de 2018 

Você viu eventos acontecendo em Israel e eles estão cumprindo o que            
foi escrito nas escrituras. Nenhuma das minhas palavras jamais passará,          
mas este céu e terra passarão. Israel será atacado e eles irão retaliar e              
causar uma grande explosão no Irã. Esses eventos ocorrerão paralelamente          
ao que Eu revelei sobre o Evento de Inauguração planejado para a América. 

Os inimigos de Israel, todos os aliados do Irã, o cercarão e tentarão             
aniquilar Israel para que Minha promessa seja quebrada. Mas isso não vai e             
não pode acontecer! Israel clama a Mim e eu a resgatarei depois que ela vir               
muita destruição. Todas as promessas que Eu já fiz serão cumpridas e Meus             
inimigos serão derrotados! 

América, você espera Meu comando ao carrasco!, 25 de junho de 2018 

América, você está perto de perder Sua cabeça! América, você espera           
Meu comando ao carrasco! Você vai Me ignorar de novo ou vai clamar por              
Mim? Eu digo a você que esses avisos estão terminando! O tempo para             
salvar a América como nação já passou, mas ainda estou chamando o povo             
da América para vir aos Meus braços abertos e recebe o Meu amor eterno e               
perdão. 

América, você não sabe o momento em que o ponta-pé do fogo            
acontecerá. Isso vai acontecer em um momento em que você pensa que            
não. Todos os que habitam no lugar secreto do Deus Altíssimo serão            
protegidos por Minhas asas e Eu serei sua fortaleza, escudo, ajudante em            
tempos de necessidade e a rocha na qual você pode se esconder e             
permanecer em pé. 

EU TE AMO! VOLTE PARA MIM! 

Jesus Cristo 

Yahushua Hamashiach 
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Barack Hussein Obama é o verdadeiro líder da América 1 de julho de 2018 

Barack Hussein Obama é o verdadeiro líder da América, embora agora           
ele esteja nos bastidores, ele retornará, mas não como presidente, como já            
lhe disse antes. Nos bastidores, a guerra civil está sendo tramada, planejada            
e manobrada. Ele está dividindo e irá dividir a América enquanto ao mesmo             
tempo ele parece que o "mocinho". Ele está fazendo do mesmo jeito do que              
fez em todo o Oriente Médio, quando era o presidente da América. 

Donald Trump é a oposição controlada, ele faz parte de todo o plano.             
Ele não conhece a profundidade do mal que Obama faz, como eu disse antes              
do Donald Trump, ele é um dos "caras que vai cair", um "bode expiatório",              
alguém para se culpar. Eles culparão o colapso da economia americana no            
Trump, que ocorre após o "evento inaugural". É quando Obama voltará           
como governante e o povo o amará! Muitos que estiveram contra ele, ficarão             
a favor dele devido a destruição e da catástrofe econômica que           
aconteceram. Ele prometerá paz, MAS NÃO SE DEIXE ENGANAR! Ele causará           
a destruição total da América. Este tem sido o seu destino e eu permitirei              
porque a América não se arrependeu. 

América, você comemora o Dia da Independência hoje, mas de quem você            
comemora a independência? 4 de julho de 2018 

América, o evento de lançamento inaugural será apenas o começo da           
destruição e da tristeza que você experimentará, mas Eu permitirei para que            
você possa arrepender. Os eventos depois disso ficarão cada vez piores até            
o dia em que a Babilônia América será destruída. É quando Meu julgamento           
será derramado e a Babilônia América será destruída em uma hora pelo           
fogo. É por Minha misericórdia e graça que é feito dessa maneira. É permitir             
arrependimento, pois não me alegro na destruição dos ímpios, mas o          
JULGAMENTO ESTÁ VINDO!

Ore para que eu tenha misericórdia em Meu julgamento. 

Observe, portanto, e ore sempre para que você seja considerado digno           
de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de se apresentar diante             
do Filho do Homem. Lucas 21:36 
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EU TE AMO TODOS E EU SOU SANTO! 

Jesus Cristo 

Yahushua Hamashiach 

Uma parábola sobre o “evento inicial” 5 de agosto de 2018 

“Meu filho, desejo lhe dar uma parábola sobre o“ evento inicial ”para            
que Meu povo tenha mais entendimento sobre o que está para acontecer            
lugar e ter uma perspectiva. 

A bola foi colocada no centro e o apito soou; a mão do chutador foi               
levantada - ele está pronto para chutar. Você ouve os passos dele? É assim              
que é perto! Eu lhe digo, não se concentre no chutador, ele é apenas um               
pequeno membro das muitas equipes de Satanás que esta contra o time de             
YHVH. Não se concentre na bola ou em nenhum de seus jogadores,            
concentre-se no seu Capitão e Zagueiro. 

Quando quase todos estiverem descontraídos, acontecerá o ataque!, 11 de          
agosto de 2018 

Crianças me escutem! Agora você deve começar a se preparar para as            
coisas mudarem. Muitos de vocês fizeram preparativos espirituais e físicos e           
pensam que estão prontos para o que vem, mas digo que não, porque nunca              
viram nada parecido com o que está por vir.  

Embora as coisas que vierem não aconteçam de uma só vez,           
acontecerão muito repentinamente, em um instante, sem nenhum aviso e o           
mundo mudará em um momento. Sim, Eu já falei sobre isso muitas vezes, é              
o "evento inaugural". Você está mais perto do que nunca. Há quem zombe e            
diga: "Já ouvimos tudo isso antes, onde está?" Eu diria a você, em um             
momento que você acha que será, então acontecerá. Quando quase todo          
mundo baixar a guarda, ele atacará! Sempre existem aqueles que         
perguntam: "Quando será?" Eu já lhe disse muitas vezes para estar pronto o            
tempo todo. É assim que você deve viver sua vida, deve estar em constante             
comunicação Comigo e, se não estiver, não estará pronto!

8 
488

https://holyspiritwind.net/2018/08/a-parable-about-the-kick-off-event/
https://holyspiritwind.net/2018/08/when-almost-everyone-has-let-their-guard-down-it-will-strike/
https://holyspiritwind.net/2018/08/when-almost-everyone-has-let-their-guard-down-it-will-strike/


Se você pensa em seu coração que estará pronto no último dia, ou na              
última hora, não estará! Agora é a hora de estar pronto, não depois! Se o               
seu coração é o tal que você deseja se apegar ao seu pecado e depois               
desistir no último minuto, você está em cativeiro e não será libertado por             
Mim porque a intenção do seu coração não está certo.  

Eu Sou a palavra e Eu Sou mais afiado do que jamais poderia ser uma               
espada de dois gumes, porque divido entre a alma e o espírito. Eu vejo              
todos os pensamentos e sei de onde vem. Eu conheço seu coração melhor             
do que você! Nunca tente esconder nada de mim. Não tente ser como Adão              
e ocultar sua nudez, porque eu vejo tudo. Por que você não se rende a mim? 

Sou misericordioso e gracioso e compreendo e morri por você, para           
que você não fosse preso pelo seu pecado. Mas muitos de vocês não seriam              
libertados porque se apegam a isso porque é o que sabem.  

Mas Eu lhe digo que quero que você me conheça! Oh, como me             
entristece que você ame seu pecado mais do que Eu! Pergunte a si mesmo              
por que! Você não sabe que o salário do pecado é a morte? Escolha a vida! 

Me escolha! Confesse todos os seus pecados para Mim, para que Eu            
possa colocá-los debaixo do Meu sangue e você será libertado dele. Depois            
que você abandona o seu pecado e me dá, Eu sou o seu advogado quando               
você tropeça e só precisa confessar e se arrepender, e seu pecado será             
coberto pelo meu sangue quando você pedir perdão. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 12 de setembro de             
2019 

 ATAQUES. MÁSCARAS CAINDO. 

Eis que Eu tenho vos alertado: Coloquei Anjos nas vossas portas!           
Os Anjos estão nas vossas portas. As vossas casas estão demarcadas, vós            
sois guardados pelos Meus Anjos porque as investidas são muitas. Vocês           
têm sido guardados por Mim! Os Meus Anjos têm estados em vossas            
portas, eles têm sido redobrados porque os ataques são muitos e muitos            
dos ataques vocês não vêem e nem sabem a que horas eles são lançados,              
porque eis que Eu tenho guardados os Meus! 

Eis que Eu tenho guardado os Meus Pequeninos porque muitos          
ataques também foram contra os Meus Pequeninos e Minhas Crianças,          
mas Eu entrei com providência. Eu entrei com providência nestas          
Crianças que adoeceram nestes dias; ficaram doentes porque o inimigo          
atacou elas, mas eis que Eu Sou Deus na vida delas. São Meus             
Escolhidos, Eu os guardo, Eu os livro, Eu os protejo. Nos Meus ninguém             
toca e se toca, Eu desperto os pais para entrarem para a batalha, para a               
guerrilha! 

Eis que Eu tenho convocado a Minha Igreja, a Minha Noiva para            
estar em Minha Presença, eis que tenho convocado o jejum. Muitos não            
ouvem, tenho Filhos bradando pelo mundo afora, mas não ouvem! Não           
ouvem! Não ouvem! O sol do mundo os ofuscam, o brilho do sol os              
ofuscam. Preferem a carne ao Espírito, mal sabem muitos que a carne vai             
perecer para onde irá o Espírito, para onde irá a Alma. 

Tem mais amor a carne do que amor ao Espírito, a própria Alma.             
Eis que têm sido enganados por muitas vozes que andam dispersas, eis            
que Eu estou passando a Minha Mão porque as máscaras vão cair e já              
estão a cair! Já a estão a cair! Aquilo que está lá dentro não está               
aguentando o Meu Espírito e Meu Fogo Santo porque Eu Sou Santo e toda              
mácula que tiver dentro de cada um vai sair porque Eu revelo! Eu revelo! 

Os Meus Átrios são Santos! Podem vocês orarem mas se existe           
algo, Eu revelo porque Eu Sou que vejo todas as coisas e conheço todas              
as coisas porque sois Minha Criação. Acaso a Criacao conhece a obra do             
Criador? Aproximam-se coisas terríveis deste Planeta que se chama por          
Terra, mas muitos não querem ouvir, estão sendo entregues a suas           
próprias vontades porque eis assim o desejo dos seus corações. 
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O que está oculto, Eu revelo! Ninguém enganará os Meus          
Pequeninos e a Minha Noiva que estiver desperta, verá e entenderá que            
Eu Sou estou colocando a Mão. Estou Eu colocando a Mão em muitos,             
estou Eu colocando a Mão em muitos dentro e fora deste Planeta que se              
chama por Terra. Estou Eu chacoalhando o Espírito, o entendimento, a           
mente. Estou Eu chacoalhando, comprimindo-os e trazendo-os na Minha         
Presença para que no dia que se chama de hoje, tomem posições! 

A lei do livre-arbítrio, a balança está aberta. Quem tiver ouvidos,           
que ouça o que o Espirito fala a este Planeta que se chama por Terra. São                
barcos de salvação, são os últimos de barcos de salvação antes do            
Grande Chacoalhar. Aquele que se humilhar e fizer a escolha em Mim            
tenho Anjos a postos para os resgatar. 

O tempo acabou! Não esperem pelo sofrimento! Não esperem pelo          
sofrimento! Não esperem passar para a tribulação para que muitos se           
arrependam. Eis que o fardo agora é leve, não esperem pelo jugo do peso              
do Planeta Terra. A escolha é vossa, Meus Filhos. Eu vos amo, mas eis              
que a escolha é vossa. Falo no dia de hoje, estejam atentos! Tenho             
alertado, estejam atentos ao engano porque aqueles que se chamam          
donos da Terra estão liberando o engano. 

E Eis que os Meus Pequeninos Eu tenho guardado na Minha Cúpula            
Santa. Falo no dia de hoje, com  todo o amor por toda a humanidade. 

YESHUA HAMASHIA. ADONAI 
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Mensagem recebida ao vivo na Reunião da Noiva no dia 12 de outubro 
2019 

21:48 V. Maurice: VOZES 
22:08 V. Maurice: OUCAM COM O ESPIRITO 
22:52 V. Maurice: TENHO EU ALERTADO 
23:13 V. Maurice: OUÇAM COM O ESPÍRITO  
23:29 V. Maurice: MUITOS SE PREOCUPAM COM A LETRA 
23:42 V. Maurice: MAS MUITOS NAO ESTAO ATENTOS A PALAVRA 
23:49 V. Maurice: OS ALERTAS 
23:56 V. Maurice: TEM SIDO DADOS 
24:13 V. Maurice: OS TEMPOS NAO SAO PARA DÚVIDAS 
24:34 V. Maurice: AQUELES QUE DUVIDAM ESTARAO DESORIENTADOS 
24:54 V. Maurice: OUÇAM AS MINHAS TROMBETAS QUE ESTÃO 
TOCANDO PELO MUNDO AFORA  
25:15 V. Maurice: ESTAO ACORDANDO OS DORMENTES DE ESPIRITO 
25:26 V. Maurice: ALMAS DORMENTES 
25:38 V. Maurice: MUITAS ALMAS VEM DO ENGANO  
25:51 V. Maurice: ESTOU EU 
25:56 V. Maurice: EU SOU 
26:08 V. Maurice: ACORDANDO OS MEUS FILHOS 
26:17 V. Maurice: PARA O DESPERTAR  
26:40 V. Maurice: ESTOU TRAZENDO A PALAVRA E PERANTE O MEU 
AMOR 
26:50 V. Maurice: OS MEUS FILHOS 
26:56 V. Maurice: MUITOS SEM LA 
27:13 V. Maurice: MAS EIS QUE EU CUIDO DAS MINHAS OVELHAS 
27:28 V. Maurice: NENHUMA FICARA DESAPERCIBIDA 
27:49 V. Maurice: TENHO VOS ALERTADO 
27:56 V. Maurice: O ENGANO ESTA SOLTO 
28:09 V. Maurice: OS SENHOR DESTE MUNDO 
28:21 V. Maurice: ESTAO TOMADO PROVIDENCIA 
28:28 V. Maurice: MAIS EIS QUE EU SOU 
28:36 V. Maurice: EU SOU 
28:45 V. Maurice: ESTOU ALERTANDO A MINHA NOIVA 
28:53 V. Maurice: A MINHA IGREJA 
29:08 V. Maurice: AOS MEUS DOU DIREÇÕES ESPECÍFICAS 
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29:16 V. Maurice: ATENDAM AO MEU CHAMADO  
29:29 V. Maurice: VÓS QUE NÃO QUEREIS OUVIR A MINHA PALAVRA 
29:37 V. Maurice: VÓS QUE ZOMBAIS 
29:45 V. Maurice: VÓS QUE ESCARNECEIS 
30:02 V. Maurice: VÓS QUE HUMILHAIS OS MEUS PROFETAS 
30:11 V. Maurice: OS MEUS PEQUENINOS 
30:19 V. Maurice: AIAIAI 
30:27 V. Maurice: BATI O MARTELO 
30:35 V. Maurice: AH! 
31:05 V. Maurice: EIS QUE NAO E O FIM MAS SABERÃO QUE SOU EU 
CUIDO 
31:23 V. Maurice: E O MEU ESPIRITO QUE FALA 
32:05 V. Maurice: AS NACOES DESTE PLANETA QUE SE CHAMA POR 
TERRA SABERÃO 
32:13 V. Maurice: QUE ESTOU ALERTANDO 
32:22 V. Maurice: MAS A MINHA MAO VAI PESAR 
32:44 V. Maurice: ESTA ESCRITO NÃO ZOMBAREIS DO MEU ESPÍRITO 
33:15 V. Maurice: NÃO ZOMBAREIS DO MEU ESPÍRITO NA BOCA DOS 
MEUS PEQUENINOS 
33:21 V. Maurice : AQUI 
33:28 V. Maurice: MINHA NOIVA 
33:47 V. Maurice: MEUS FILHOS ESTEJAIS ATENTOS 
33:59 V. Maurice: EIS QUE EU GUIO OS MEUS FILHOS 
34:16 V. Maurice: COM O MEU FOGO SANTO 
34:44 V. Maurice: A CADA NOIVA SERÁ DADA UMA DIREÇÃO ESPECÍFICA 
34:53 V. Maurice: EI GUARDO OS MEUS 
35:21 V. Maurice: AOS MEUS TENHO EU GUARDADO COM OS MEUS 
ANJOS 
35:33 V. Maurice: VIERAM MUITOS ATAQUES 
35:51 V. Maurice: EIS QUE FOSTES ALERTADOS PARA AS ARMAS 
ESPIRITUAIS 
36:13 V. Maurice: FILHOS COLOQUEM 
36:38 V. Maurice: SÃO ATIVADOS NO MUNDO ESPIRITUAL PARA TODO 
AQUELE QUE VÊ E NÃO DUVIDA 
37:12 V. Maurice: VÓS NÃO VEDES AINDA O MUNDO ESPIRITUAL 
37:16 V. Maurice: COLOCAI 
37:34 V. Maurice: COLOCAI 
37:39 V. Maurice: COLOCAI 
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37:59 V. Maurice: DEI DIRECAO A NOIVA ESPECIFICAS 
38:11 V. Maurice: APROXIMAM-SE TEMPOS 
38:22 V. Maurice: ESTAMOS EM BATALHA 
38:31 V. Maurice: DIRECÃO 
39:06 V. Maurice: ACIMA DO MANTO CELESTIAL JÁ ESTÁ EM BATALHA 
39:22 V. Maurice: VOS AMO 
39:54 V. Maurice: VOS ALERTO E EXORTO NO DIA QUE SE CHAMA 
AGORA 
40:05 V. Maurice: ESTEJAIS VIGILANTES 
40:34 V. Maurice: ESTEJAIS COM OS OLHOS ABERTOS 
40:55 V. Maurice: MEUS AMADOS PELO PLANETA TERRA 
41:07 V. Maurice: VOS AMO 
41:34 V. Maurice: ESTÁ FALTANDO SEGUNDOS PARA O 
ARREPENDIMENTO 
41:54 V. Maurice: MEUS ANJOS TEM O BARCO O ARREPENDIMENTO 
PRONTO 
42:36 V. Maurice: PARA QUE TODO QUE SE ARREPENDA AINDA AGORA 
SEJA SALVO 
42:48 V. Maurice: QUANDO LEVANTAR A ANCORA 
43:08 V. Maurice: MUITOS IRÃO PARA A GRANDE TRIBULAÇÃO 
43:19 V. Maurice: MEUS FILHOS 
43:36 V. Maurice: A MINHA BALANCA DA JUSTICA E JUSTA 
43:56 V. Maurice: LIBEREI DESDE O INÍCIO DA CRIAÇÃO 
44:06 V. Maurice: O LIVRE ARBITRIO 
44:31 V. Maurice: ESTA LEI É PERMANENTE E IRREVOGÁVEL 
44:48 V. Maurice: CADA UM É LIVRE DE ESCOLHER 
45:24 V. Maurice: SÃO ESCOLHAS FINAIS QUE DETERMINAM PARA ONDE 
IRÁ SUA ALMA 
45:39 V. Maurice: OREM UNS PELOS OUTROS 
45:53 V. Maurice: SE PERDOEM 
46:28 V. Maurice: POIS AQUELE QUE PEDE PERDÃO NÃO MAIS ME 
LEMBRO EU DA SUA INIQUIDADE 
47:06 V. Maurice: MEUS FILHOS EIS QUE ESTOU CONVOSCO ATÉ AO FIM 
DOS TEMPOS 
47:13 V. Maurice: VÓS AMO 
47:25 V. Maurice: VÓS SOIS MINHA CRIAÇÃO 
47:40 V. Maurice: VÓS SOIS OBRA PERFEITA 
48:00 V. Maurice: VÓS QUERO ABRACAR  
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48:29 V. Maurice: MINHA VOSSA CASA ESTÁ A VOSSA ESPERA  
48:41 V. Maurice: MEU FILHO NOIVO ESTÁ PRONTO 
48:52 V. Maurice: PEDE MAIS UM POUCO PAI 
48:59 V. Maurice: MAIS UM POUCO PAI 
49:14 V. Maurice: TENHO EU GUARDADO 
49:48 V. Maurice: MEUS FILHOS, EIS QUE SOU JUSTICA 
50:05 V. Maurice: ESTÁ CHEGANDO A HORA DA BALANÇA 
50:19 V. Maurice: POIS MUITO TEM SIDO A INIQUIDADE 
50:40 V. Maurice: MEUS FILHOS NÃO CHOREM 
50:45 V. Maurice: SEJAM FORTES 
51:01 V. Maurice: SEJAM GUERREIROS COMO VOS CHAMO 
51:30 V. Maurice: FILHOS 
51:38 V. Maurice: VOSSO PAI 
51:51 V. Maurice: VOS AGUARDA 
52:22 V. Maurice: EIS QUE VOS DOU A MINHA PAZ, O MEU AMOR 
52:35  V. Maurice: ETERNAMENTE 
52:40 V. Maurice: PAI  
52:54 V. Maurice: ABBA PAI 
53:07 V. Maurice: SHALOM FILHOS AMADOS  
53:19  V. Maurice: SHALOM 
1:22:39 V. Maurice: COM AMOR 
1:23:50 V. Maurice: LUZ QUE AQUECE O CORAÇÃO 
1:25:02 V. Maurice: É UM NÍVEL DE AMOR CELESTIAL E EXTRA 
DIMENSÃO  
1:26:04 V. Maurice: MEUS FILHOS ESTOU RESPONDENDO  
1:26:15 V. Maurice: VOS AMO  
1:26:31 V. Maurice: VOS AMO 
1:26:48 V. Maurice: VOS AMO FILHOS 
1:28:55 V. Maurice: MUITOS TEM ME BUSCADO 
1:29:09 V. Maurice: TENHO LEVADO MUITOS A SUBIR 
1:29:33 V. Maurice: PARA VEREM, OUVIREM E SENTIREM O MEU REINO 
1:29:51 V. Maurice: MUITOS NÃO QUERER DESCER 
1:30:14 V. Maurice: MAIS EIS QUE O TEMPO DE VOLTAR AINDA NÃO 
ESTAVA COMPRIDO 
1:30:41 V. Maurice: EIS QUE ESTOU ATENTO A VÓS MEUS FILHOS 
1:31:03 V. Maurice: PASSEIO EU NESTA LIVE HOJE 
1:31:12 V. Maurice: PORQUE ASSIM ME APRAZ 
1:31:31 V. Maurice: VEJO VOSSA RENUNCIA 
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1:31:49 V. Maurice: EIS QUE ME AGRADAM ESTES ATRIOS 
1:32:12 V. Maurice: TENHO EU SONDADO VOSSOS CORAÇÕES 
1:32:28 V. Maurice: TENHO VISTO O ARREPENDIMENTO DE MUITOS 
1:32:44 V. Maurice: ATRIOS SAO SALAS 
1:33:04 V. Maurice: FILHOS, MINHAS FILHAS TEM CLAMADO PELOS 
PEQUENINOS 
1:33:30 V. Maurice: FILHAS, ESTOU EU ENTRANDO COM PROVIDENCIA 
NA SAÚDE DE CADA PEQUENINO 
1:33:34 V. Maurice: MEU 
1:33:46 V. Maurice: SÃO OS MEUS PEQUENINOS 
1:34:00 V. Maurice: EIS QUE ESTÃO NA MINHA MÃO 
1:34:10 V. Maurice: NAO TEMAM 
1:34:53 V. Maurice: MUITA CRIANÇA FOI TOCADA, MAS 
1:34:58 V. Maurice: EU SOU 
1:35:08 V. Maurice: ESTOU GUARDANDO ELES 
1:35:32 V. Maurice: MEUS ANJOS CUIDAM DE CADA UM 
1:36:05 V. Maurice: O INIMIGO DE VOSSAS ALMAS ESTA TENTANDO 
VOS DISTRAIR 
1:36:30 V. Maurice: COM A ESCURIDÃO DA CALIFÓRNIA 
1:36:40 V. Maurice: ENGANO ENGANO 
1:36:44 V. Maurice: ENGANO 
1:37:04 V. Maurice: VIGIEM 
1:37:15 V. Maurice: VIGIEM 
1:37:21 V. Maurice: VIGIEM 
1:37:47 V. Maurice: MUITOS SE FARÃO PASSAR POR MIM 
1:38:05 V. Maurice: ESTADO DE ALERTA 
1:38:25 V. Maurice: ATALAIAS EM TORRE DE VIGILÂNCIAS 
1:38:51 V. Maurice: EIS QUE FALO AMADOS FILHOS 
1:39:17 V. Maurice: ESSES NÃO SÃO MEUS 
1:39:29 V. Maurice: NÃO OS CONHEÇO 
1:39:52 V. Maurice: COM AMOR ETERNO 
1:40:25 V. Maurice: TUDO TEM O TEMPO CERTO FILHOS DEBAIXO DO 
CÉU 
1:40:35 V. Maurice: MEUS AMADOS 
1:40:45 V. Maurice: FILHOS 
1:40:52 V. Maurice: ABBA PAI 
1:41:05 V. Maurice: SHALOM 
1:45:05 V. Maurice: VOSSO  
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1:46:42 V. Maurice: SIM  
1:56:42 V. Maurice: SANGUE DE JESUS TEM PODER  
1:57:01 V. Maurice: SENHOR GUARDA ESTA LIVE ATÉ AO FIM 
1:57:23 V. Maurice: SENHOR COLOCA A TUA MÃO 
1:57:36 V. Maurice: EM NOME DO SENHOR JESUS 
1:58:05 V. Maurice: ESTE LUGAR É DO SENHOR 
1:58:24 V. Maurice: ATRIOS DA SUA PALAVRA 
1:58:54 V. Maurice: GLORIA 
1:59:01 V. Maurice: ALELUIAS 
2:03:59 V. Maurice: MEUS FILHOS 
2:04:04 V. Maurice: VOS AMO 
2:04:11 V. Maurice: VOS AMO 
2:04:19 V. Maurice: VOS AMO 
2:05:34 V. Maurice: OH MEUS FILHOS 
2:06:07 V. Maurice: MEUS PEQUENINOS 
2:06:18 V. Maurice: ATENDAM 
2:06:27 V. Maurice: ATENDAM FILHOS 
2:07:19 V. Maurice: OHHH MEUS FILHOS VOS AMO A TODOS 
2:07:43 V. Maurice: COMO VOS ANELO 
2:08:52 V. Maurice: MEUS FILHOS COMO QUERO ESTAR COM TODOS 
2:09:07 V. Maurice: OH AMADOS FILHOS 
2:09:25 V. Maurice: VOS AMO 
2:12:11 V. Maurice: SIM FILHOS 
2:12:57 V. Maurice: MEUS AMADOS ESTOU CONVOSCO 
2:13:12 V. Maurice: MEUS GUERREIROS 
2:13:28 V. Maurice: MEUS ATALAIAS 
2:14:10 V. Maurice: MOISÉS DAS ÚLTIMAS JORNADAS 
2:14:57 V. Maurice: SIM AMADOS 
2:15:30 V. Maurice: ....AOS MEUS GUARDO 
2:16:15 V. Maurice: MEUS FILHOS EU VOS GUARDO 
2:16:22 V. Maurice: VOS GUARDO 
2:16:33 V. Maurice: VOS GUIAREI 
2:16:51 V. Maurice: CREIAM 
2:17:28 V. Maurice: TALITA CUMI 
2:17:50 V. Maurice: LEVANTEM SE EIS QUE ESTOU CONVOSCO 
2:18:07 V. Maurice: VOS AMO MEUS AMADOS 
2:18:20 V. Maurice: ABBA PAI 
2:19:43 V. Maurice: .......SHALOM 
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2:20:56 V. Maurice: SUBIU NAQUELA CRUZ 
2:21:10 V. Maurice: PELO SANGUE 
2:21:17 V. Maurice: PELO SANGUE 
2:21:27 V. Maurice: PELO SANGUE 
2:21:54 V. Maurice: SALVACAO PELO SANGUE 
2:22:05 V. Maurice: LEVA ATÉ AO CÉU 
2:22:42 V. Maurice: SOBI COMO ÁGUIAS 
2:22:50 V. Maurice: PELO SANGUE 
2:22:57 V. Maurice: PELO SANGUE 
2:23:23 V. Maurice: SUBIU SANTIFICANDO-SE A CADA DIA 
2:23:30 V. Maurice: PELO SANGUE 
2:23:38 V. Maurice: PELO SANGUE 
2:23:49 V. Maurice: PELO SANGUE DE JESUS 
2:24:13 V. Maurice: FORAM SALVOS PELO MEU SANGUE 
2:24:27 V. Maurice: PELO SANGUE DE JESUS 
2:24:35 V. Maurice: PELO SANGUE 
2:24:53 V. Maurice: EIS QUE ESTOU AQUI 
2:25:30 V. Maurice: COM MEU VOSSO NOSSO PAI ABBA 
2:25:36 V. Maurice: MEUS FILHOS 
2:25:46 V. Maurice: MEUS AMADOS 
2:25:56 V. Maurice: MEUS AMADOS  
2:26:07 V. Maurice: EIS NOS AQUI 
2:26:17 V. Maurice: ABBA PAI 
2:26:38 V. Maurice: YESHUA HAMASHIA 
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Mensagem dada a irmã Valery no Grupo de Orações no dia 12 de outubro              
de 2019 

 TESTIFICAR 

EIS QUE ESTOU EU PASSANDO NO MEIO DA MINHA NOIVA! EIS           
QUE VENHO VISITAR MINHA NOIVA, ÁTRIOS SANTOS! ESTE LUGAR,         
ÁTRIOS SANTO NESTE LUGAR! 

FILHOS AMEM-SE! O AMOR E O MEU SANGUE É A MAIOR ARMA. O             
INIMIGO DE VOSSAS ALMAS NÃO GOSTA DE AMOR, NÃO GOSTA DE           
UNIÃO. MANTENHAM-SE FIRMES TENHAM O VOSSO FOCO NO REINO         
CELESTIAL. MEU PAI OLHA PARA TODOS NESTA HORA, AQUELES QUE          
FORAM DADOS! 

MINHA NOIVA AMADA NÃO É TEMPO DE DISTRAÇÕES, É TEMPO DE           
ESTAREM ATENTOS AO MEU CHAMADO, ESTAREM ATENTOS ÀS VOZES         
ESTRANHAS! TESTIFICAM SEMPRE: QUEM FALA PELA BOCA DE QUEM,         
SONDEM OS ESPÍRITOS, SONDEM AS VOZES, MUITOS SE FARÃO PASSAR          
POR FAMILIARES. A ESCURIDÃO NÃO SUPORTA A LUZ, ONDE HÁ LUZ           
NÃO HÁ TREVAS. TESTIFICAM! 

EIS QUE PASSO EM VOSSAS CASAS NESTA HORA, ESTOU         
ENTRANDO EU COM PROVIDÊNCIA! 

VEM MUITAS COISAS QUE VOCÊS JAMAIS OUVIRAM E VIRAM. NÃO          
VOS ADMIREIS! EIS QUE TENHO VOS ADVERTIDO QUE TAIS COISAS          
CHEGARIAM. CUIDADO COM AS FACILIDADES! 

ALERTO-VOS PARA VIGIAREM AMIZADES REPENTINAS E      
DISPONÍVEIS. MUITOS JÁ ANDAM NO MUNDO DISFARÇADOS, MAS NÃO         
OS CONHEÇO: SÃO USURPADORES DE ALMAS DO INIMIGO! 

FILHOS, TENHO VOS ALERTADO PARA O RECOLHER,       
MANTENHAM-SE EM CASA! NÃO É TEMPO DE VIAGENS! ENTREM EM          
MINHA PRESENÇA PARA A CONFIRMAÇÃO! 

SÃO TEMPOS DIFÍCEIS QUE SE APROXIMAM! MUITOS DESSES        
ENGANOS NÃO VOS CONSEGUEM OLHAR NOS OLHOS, SÃO ENGANOS,         
MÁSCARAS CAÍDAS, SANTIFIQUEM-SE! 

LEVANTEM-SE OS NOÉS DE CADA LAR, SELEM VOSSOS LARES COM          
O MEU SANGUE. EU DEI ORDENS A MEUS ANJOS PARA GUARDAR CADA            
CASA SELADA PARA MIM. UNJAM VOSSAS CASAS, UNJAM FISICAMENTE E          
ESPIRITUALMENTE! MUITOS DOS MEUS AINDA NÃO O FIZERAM. NÃO HÁ          
TEMPO PARA DEIXAR PARA DEPOIS! O DIA É HOJE! UNJAM!          
SANTIFIQUEM-SE! 
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TENHO VISTO QUE MUITOS DOS MEUS NÃO SE UNGEM, ESQUECEM          
A ARMADURA! NÃO É TEMPO DE ESQUECIMENTO! A ARMADURA É          
DIÁRIA, UNJAM-SE AO LEVANTAR E AO DORMIR! MUITOS NÃO UNGIRAM          
SEQUER AS CASAS! 

MUITOS ESTÃO CHEGANDO AGORA AO TABERNÁCULO DA NOIVA,        
EIS QUE TENHO MINHA SERVA NILVA EM AUTORIDADE PARA COM A           
MINHA NOIVA.  

A MINHA PAZ VOS DOU! EIS QUE FALEI, FALO E FALAREI! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a nossa irmã Valery no dia 13 de outubro             
de 2019  

AS CRIANÇAS E A CIÊNCIA 

O Abraão, filho da nossa irmã Valery durante uma conversa com ela            
hoje de manhã, comentou o que aprendeu na escola sobre aquecimento,           
planeta, vulcões. Daí, ele partiu para falar sobre as transformações da lua            
vermelha e o sol, e quando o sol ficará vermelho! Acrescentou palavras            
sobre buraco negro; o magma da Terra sendo aquecido por Marte e pela             
explosão do sol que torna o nosso planeta aquecido! No final ele diz:             
Busquem a salvação e corram! A mensagem veio logo a seguir. Gravação            
realizada pela irmã Valery: 

Eis que Eu usei a boca da criança para alertar este mundo através             
daquilo que vocês idolatram que se chama Ciência, pois eis que o que ele              
tem aprendido na escola, ele vos explica e as coisas acontecem porque Eu             
estou alertando o mundo, o que vai acontecer com este planeta que se             
chama de Terra. 

Eu estou usando grandes e pequenos para alertar, para despertar.          
Ainda tem tempo para duvidar? Meu Pequenino mostrou o que vai           
acontecer neste planeta que se chama por Terra. EU SOU uso a boca das              
criancinhas para alertar aqueles que ainda dormem. 

Tenho Eu colocado fala nas bocas de bebês que acabaram de           
nascer, tenho Eu colocado entendimento maior na boca dos Meus          
Pequeninos, eis que Eu tenho levantado os desconhecidos deste planeta          
que se chama por Terra para alertar aqueles que se acham, aqueles que             
tem títulos porque eis que no templo do coração deles tem a Minha             
Palavra, a Minha Bíblia está no templo do coração deles porque são Meus             
Servos Inocentes espalhados pelo mundo afora, eis que o Meu Espírito flui            
neles porque neles há inocência, mansidão da obediência. 

Tenho Eu usado os Pequeninos, tenho Eu falado em todas as línguas            
neste planeta que se chama por Terra, vós não estais atentos. Acaso            
saberão estas crianças as coisas maiores? Pois que Eu tenho colocado o            
Meu Espírito, a Minha Vontade, o Meu Querer na vida deles, no            
entendimento deles, na boca deles para vos alertar. Oh vós cidadãos           
deste planeta que se chama por Terra. 

Eis que o Meu Servo Pequenino falou! Ai! Muitos de vós se deixaram             
dominar pelo mundo. Acaso saberá um criança que acabou de nascer           
sobre a criação deste mundo? Pois que EU SOU permito tais coisas para             
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que vós saibais que EU SOU que falo pela boca das Minhas Criancinhas ,              
as quais Eu guardo. 

E preparem-se planeta Terra, porque eles serão recolhidos para         
Mim! Não verão eles as abominações desta Terra porque são os Meus            
Inocentes. 

Eis que falei. Shalom! 
ABBA PAI 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 13 de outubro de             
2019 

 EVANGELHO ADULTERADO 

Abra a boca e fala! Abra a boca e fala! Fala! Fala! Eis que Eu falo                
nesta hora, estou Eu alertando Pastor, Missionário, Obreiro, Diácono,         
Diaconisa, Evangelistas, vós que dizeis que amais a Mim. Vós que dizeis            
subir no Meu chamado Altar para pregar o Meu Evangelho, vos pregais o             
vosso evangelho! Pregai o evangelho do vosso pai! 

Eis que ainda tenho servos fiéis a Mim, a Minha Palavra e ao Meu              
Filho na face desta Terra, mas eis que muitos levantaram, muitos abriram            
portas para darem entrada para as Minhas Ovelhas, chamando elas para           
ouvirem aquilo que se diz da Minha Palavra, pois eis que vos tendes             
invertido a Minha Bíblia, tendes trocados as Minhas Palavras, tendes          
trocados as Minhas Letras, tendes colocados as vossas palavras, tendes          
feitos Bíblias adulteradas. 

A vós que tocais no que é Meu, conhecereis a Minha Fúria. Vós que              
tendes portas abertas, que tem levados as Minhas Ovelhas para o           
matadouro por engano, de hoje em diante: ALERTO e vos chamo para o             
conserto imediato! Vós tendes a escolha! Vós tendes a escolha! Muitos de            
vós já não são Meus, já fostes vendidos por um prato de lentilhas. 

Eis que vos entreguei a própria vossa sorte! Aquele que tem           
ouvidos ouça aquilo que o Meu Espírito alerta no dia que se chama de              
hoje. Eis que a Minha Palavra não volta vazia! Ai desse grande dia, que              
muitos conhecerão, ainda neste planeta que se chama por Terra. 

Aos Meus Fiéis, Eu cuido, Eu guardo, Eu livro! 

ABBA PAI 

503



Mensagem sobre visão de híbrido dado concomitantemente a irmã Luana          
e a irmã Valery durante conversa telefônica no dia 13 de outubro de 2019 

HIBRIDO 

Acaso o homem conhece o Meu Proceder, o Meu Agir? Continuam a            
desconfiar, continuam a não crer na Minha Palavra! Crerão quando verem           
com os próprios olhos! 

Eis que tu testificastes Filha Minha (Luana) o que a Minha Filha            
daqui também viu! Eis que a tua boca falou um homem híbrido, eis o que               
a Minha Filha daqui viu e tu testificastes, tu falastes híbrido antes sequer             
dela abrir a boca porque Eu mostrei e ela viu olhos pretos e capa preta.               
Filha Minha tu acabas por confirmar pela tua boca o que tu vistes: olhos              
pretos! 

Vigiem! Vigiem! Vigiem porque muitos estão dormindo em pé com          
os olhos acordados! Corrupção espiritual! Podes passar para as tuas irmãs           
que estão no grupo para elas saberem!  

Alerta a Minha Serva porque este ai que chega de mansinho           
também. Olhai para ele com olhos de ver porque não aguentará o Meu             
Fogo Santo! Eis que os enviados acabam de chegar, esses enviados não            
tocarão no fio de cabelos de Minhas Filhas! 

Eis que fostes testificado pela boca da Minha Serva Esmeralda, que           
Eu testifiquei aquilo que Eu já tinha mostrado a umas, mas que tinha que              
ser testificado pela boca porque vós sois apartadas uma das outras, mas            
eis que a Palavra que passa em uma passa em outra e quando se              
ajuntam, vocês confirmam! 

Não duvidem! Os que duvidam se perderão! A vós tenho confirmado           
uma para outra porque Meu Espírito testifica numa e outra, sem antes vós             
falardes, vós comunicardes e falais exatamente a mesma coisa! 

Doravante permitisse Eu falassem a mesma hora e o mesmo momento,            
falariam a mesma coisa porque é o Meu Espírito Eu Sou dentro de cada              
uma de vós, na vossa casa, na vossa parentela porque tenho santificado a             
vossa casa por isso alerto para que não coloqueis pés estranhos que            
andam pelo mundo afora que andam dentro da vossa casa porque elas            
são consagradas e purificadas para Mim! 

São Átrios Santos que Eu entro, por onde passo! São Átrios que Eu             
visito durante a madrugada! São Átrios que onde Eu descanso, onde Eu            
sento e Me comprazo na mesa e na cadeira porque vós tendes uma             
cadeira levantada na vossa mesa para que Eu Me assente porque vós            
destes abertura para a vossa casa por isso Eu entro na vossa casa com a               
vossa permissão pois eis que Eu bati na porta; vós abristes a porta para              
que Eu entrasse! Eu entrei e onde Eu habito não habita estranho! 

Cuidado por quem oreis porque muitos já não são Meus! Eis que o             
coração está em sentir que nem uma pedra Filha, eis que como estão os              
corações deles que nem uma pedra! Tampados estão os ouvidos,          
tampados estão os olhos e se corromperam! 

Eis que Eu Sou Santo e habito em Moradas Santas! Não há pacto             
entre as luzes e as trevas porque as vossas casas são Minhas Casas;             
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vossas vidas são Minhas Vidas; vossas Almas são Minhas Almas e da            
Minha Mão ninguém tira! De hoje em diante que nenhum que não venha             
de Mim entrará em vossa casa porque talmente, somente não conseguirá           
colocar a planta dos pés dentro da vossa casa! 

Eis que falei. Shalom! 

JESUS 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 13 de outubro de 2019 

IDOLATRIA. URGENTE! 

Lugar de idolatria, eis que Eu vou sacudir a Terra! Todo o lugar de              
idolatria irá entrar, vai descer! Vai descer porque eis que tem levantado            
na Minha Presença lugar de idolatria! Eis que Eu vou abanar e ai daquele              
que estiver naquele lugar e naquele dia, descerá junto! Eu vou abanar            
todo lugar na face desta Terra. 

Onde foi levantado um bezerro, Eu vou abanar, não ficará palmo           
sobre palmo nesta Terra porque Eu Sou! Vão sentir a Minha Ira! A Minha              
Mão vai pesar! Eis que Eu bati o martelo, a Terra está pronta para engolir               
toda idolatria! 

Ai, ai, ai! Ai conhecerão a Minha Fúria porque o homem tem me             
afrontado! Eis que muitos têm me afrontado, eis que muitos têm           
afrontado o lugar onde Meu Filho foi crucificado! Ai, ai, ai desta Terra! Ai              
desta Terra! Ai! 

PORTUGAL : Conhecerás que Eu Sou! Eis que está escrito: não          
levantarás perante Mim e perante Ti nenhuma estátua feita pela mão do            
homem! Não levantarás nenhum bezerro feito pela mão do homem! Tem           
vós levantado ídolos na música! Tem vós levantado ídolos no futebol! Tem            
vós levantado ídolos na moda! Tem vós levantado ídolos na Presidência!           
Tem vós levantados ídolos na vossa casa, na vossa parentela, vou levar!            
Eis que alertei ela, vou levar porque o vosso coração está nessas coisas.             
Ai, ai, ai desta Terra! Sodoma e Gomorra está solta, eis que Eu criei um               
homem e uma mulher!  

Ai do mundo! Ai do mundo! Passa a mensagem para o Meu Filho             
João porque Eu falo pela boca dela, mas esta mensagem é para o mundo!              
Ai deste planeta que se chama por Terra, eis que se preparam para             
adorarem, mas eis que conhecerão que Eu Sou! 

INDIA:  Vós tendes levantados ídolos! Vou abater! 
CHINA: Vós tendes levantados ídolos! Tendes escondidos aqueles        

que não são Meus. Vou abater! 
ESPANHA:  Vou abater! 
FRANCA:  O abate já começou! Vereis muitos mais! 
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ÁFRICA: Prepare-se! Todos os levantes que vocês fizeram! Hei         
levantaram nos montes, nas montanhas, nas grutas, vou abater! Vou          
abater! 

AMÉRICA: Aquele que afronta, que tem a mão levantada para o           
alto, vou abater! 

BRASIL, AMÉRICA LATINA, AMÉRICA DO SUL: Vós tendes        
levantados pirâmides, estátuas, coisas que não Conheço. Vou abater! 

Vou abanar a Terra porque a Minha Mão está apontada para baixo!            
Vou abater! Eu abato o que não é Meu! A Minha Mão está apontada! Estou               
alertando no dia de hoje: Vou abater! Nao ficará palmo de terra! 

ISRAEL: Estou Eu olhando para os vossos movimentos no dia de           
hoje.  É que a Minha Espada está levantada porque Eu Sou! 

Muito homem Me tem afrontado! Muitos se julgam. Há muitos vocês           
levantam para ocupar o lugar que Eu Sou! Estou liberando Eu os oceanos,             
vai entrar água! Anjos retirem as mãos! 

Montanhas, retirem as mãos! Estrelas, preparem-se porque eis que         
o mundo tem escarnecido, conhecerão que Eu Sou! Aos Meus Eu guardo!          
Aos Meus Eu livro!

Com amor eterno, eis que Falei. Shalom! 

ABBA PAI 

OBS: A irmã Valery teve a visão de ROMA, aquela cúpula azul! O aviso é               
de caráter geral, é toda nação presente na face da Terra que tem a              
idolatria! 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda durante oração no dia 15 de             
outubro de 2019 

ONDE ESTÃO OS MEUS? 
O Senhor é Deus na vida de vocês! Preparem-se! Preparem-se!          

Preparem-se, eis que virão coisas grandes! Preparem-se! Preparem-se!        
Preparem-se, eis que virão coisas grandes! Estão todos adormecidos! Estão          
todos pensando que não, que não há de acontecer nada, pois meus sinais estão              
aí! Estão todos adormecidos, mas eis que falo através da boca dos Meus Filhos,              
eis que digo Estou ali! Estou ali! Estou ali! Estou vindo, não tem mais tempo! O                
Senhor diz não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Não tem mais tempo!              
Não tem mais tempo! 

Onde estás? Onde estás? Onde estás que Eu chamo e clamo o Meu Povo?              
Onde estás aquele que eu chamei para trabalhar na Minha Seara? Onde está             
aquele povo que Eu preparei para estar trabalhando na Minha Seara? Onde está?             
Eu chamo por ele e ele não me escuta! 

Onde estão? Onde estão? Por que não escuta a voz do Seu Senhor? O              
Senhor chama com dor no coração, com tristeza de Alma. Por que se desviaram              
dos Meus Caminhos? Por que se desviaram das Minhas Palavras? Por que            
vendem as Minhas Palavras? Por que vendem as Minhas Palavras? Por que            
vendem as Minhas Palavras? Eis que Minhas Palavras não são vendidas, são            
dadas! De Graça dai, de graça recebei! Eis que procuro pelos Meus! Eis que              
procuro pelos Meus e os Meus não me querem! 

Não se preocupes que Deus está contigo! Deus está ao seu lado! Deus             
está com você! Aquele que Eu tenho levantado para guerrear no Meu Nome, fica              
em Paz! Fica em paz! Fica em Paz porque estou com cada um: não faltará o                
mantimento, não faltará o calçado, não faltará a roupa. Louvado seja o nome do              
Senhor, não faltará nada! A cobertura sobre a tua família Eu tenho preparado!             
Não vai acontecer nada! Eu tenho guardado os Meus e a parentela dos Meus.              
Fica em Paz, não te preocupes! Te preocupes em Me buscar e fazer a Minha               
vontade porque é isto que Eu espero de cada um dos Meus Soldados. 

O Senhor vai estar trabalhando no meio da tua família. O Senhor vai usar              
tantos meios para trabalhar no meio de sua família. Aleluias! 

O Senhor está na tua vida, te diz o Senhor! Eis que estou na tua vida, eis                 
que supro os Meus Filhos! Eis que não abandono os Meus Filhos! Eu não deixo os                
Meus Filhos passarem necessidade! Eu tiro de onde não tem para suprir cada             
um! 

Aleluias! Graças te dou Senhor Jesus por tudo. Deus seja louvado. Amém! 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Esmeralda no dia 14 de outubro de 2019 

TREINAMENTO. ARREBATAMENTO 

Durante conversa telefônica entre ambas, a irmã Valery teve a          
visão de uma escada indo para o céu, onde o Senhor tem levado muitos              
para subirem quando estão dormindo; é uma escada de fogo até o trono,             
onde as pessoas são revestidas com a armadura de fogo para           
aprenderem a guerrear! Eis que o Senhor mostrou que onde há um Servo             
Seu existe uma escada que sobe para levar ao Reino e a mesma escada              
desce para trazer de volta. Assim aprouve ao Senhor juntar o Seu            
Exército! 

Muitos são aqueles que ficarão, poucos subirão porque não atendem          
a Minha Chamada! Não atendem! Não atendem! Não atendem! Estão tão           
distraídos com este mundo que não atendem quando Eu estou falando! A            
Palavra passa nos ouvidos deles como se nada fossem, estão          
ensoberbecidos com o mundo, estão abismados com o mundo, estão          
enganados com o mundo, estão engrandecidos por estarem no mundo          
que não se dão conta. 

As coisas do mundo lhes sufocaram, lhes sufocaram o coração, lhes           
sufocaram os olhos e os ouvidos, não ouvem! Não ouvem! Muitos           
acordarão quando derem conta que a Noiva subiu! Muitos só acordarão no            
momento em que virem com os próprios olhos que a Noiva subiu! Aí sim              
se darão conta! Aí sim se darão conta que Eu levei quando se virarem              
para o lado e não encontrarem seus filhos. Aí sim que se darão conta que               
Eu levei os filhos da casa, levei as esposas, levei os maridos! Aí sim se               
darão conta quando acordarem e virem os carros sem ninguém! Aí sim se             
darão conta que Eu Sou estou a mover. Aí sim se darão conta que vou               
levar pilotos, passageiros de dentro dos aviões porque aqueles que não           
são Meus ficarão lá dentro! 

Ai desse grande! Ai desse grande dia! Aquele que estiver nos           
transportes vai se dar conta que Eu Sou! Ai desse grande dia que muitos              
vão acordar, vão ver escolas vazias porque levei todos o Meus           
Pequeninos. Aí muitos se darão conta que levei todos os Pequeninos dos            
berçários! Aí se darão conta que levei todos os bebês que acabaram de             
nascer da mão do médico! Aí se darão conta dos bebês do orfanatos;             
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aqueles que eles maltratam que Sou Eu: Me maltrataram durante anos,           
Me retiro daqueles lugares! 

Ai deste mundo que se dará conta que Eu estou colocando a Mão! Ai              
deste mundo quando se derem conta que a Noiva subiu! Ai deste mundo,             
muitos não estão a ouvir os Meus Servos que estão a alertar! Zombam             
dos Meus servos, mas é o Meu Espírito que fala pela boca dos Meus              
Servos, esquecem que é a Minha Palavra! 

A Mim me aprouve falar pela boca dos Meus Servos, achei Eu graça             
no planeta que se chama Terra, na boca daqueles que são fiéis no templo              
que se chama coração, para que venham a colocar a Minha Palavra para             
que este mundo acorde, mas eis que este mundo não quer ouvir, este             
mundo não quer ouvir! Tem os ouvidos tampados, tenho alertado: Se           
convertam! Se convertam! Se convertam! 

Tenho Eu despertado: Convertam-se! Convertam-se! Convertam-se!      
Arrependam-se! Arrependam-se! Arrependam-se! Se darão conta quando       
virem a sua descendência subir, aí a visão de muitos será aberta porque             
muitos não querem ouvir, a visão de muitos será aberta nesta hora! 

Ai deste mundo! Ai! Eis que falei! Shalom! 

JESUS 
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Transcrição das mensagens dadas a irmã Valery no dia 15 de outubro de             
2019 

 PREPARACAO 

Vós enquanto humanos não foram preparados, a vossa mente,         
vosso coração para ouvir a Minha Voz e sim para ouvir a voz dos pais, as                
vozes do mundo. Não todos porque muitos na face da Terra já ouvem a              
Minha Voz, a maior parte não foi preparado ao longo dessa vida inteira             
ouvindo a Minha Voz. 

Porque se muitos ouvissem a Minha Voz quando fossem Pequeninos          
não passariam pelo que passaram. Lembram-se do trem da vida?          
Desceram em algumas paradas 

A árvore é regada e plantada num lugar desde a raiz . Aquela             
árvore vai ganhar uma força, vai crescer, vai ganhar vitalidade, vai           
começar a crescer ramos, força e cresce para o alto. E eis que muitas das               
vezes o próprio homem pensou que aquela árvore não estava bem ali,            
tirou ela dali foi colocado em outro lugar. Ao colocar neste novo lugar, a              
árvore teve que ganhar nova raiz e reiniciar o processo, assim tem sido a              
vida de muito homem. Nunca é tarde para dar frutos, isto é, aqueles que              
me buscam. 

Aprendam a confiar em Mim porque ainda que vocês estejam          
longes, aqueles que são vossos e são Meus, Eu guardarei, pois vós não             
alcançareis a vossa parentela toda, mas Eu Sou aquele que guarda, livra            
e os protege! 

Vocês têm a vontade de fazer tudo, se Eu der uma ordem vocês             
vão! O que Eu estou a fazer é prepará-los para a batalha quando a ordem               
vir:IDE! Por isso que o “mas” está sendo retirado de cada um de nós.              
Devemos estar livres para a obra! Sem dúvida! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem e visão dada a irmã Valery durante conversa           
telefônica com a irmã Luana no dia 15 de outubro de 2019 

ARREBATAMENTO DOS INOCENTES 

Eis que Eu alertei! Tenho alertado ao mundo, as crianças vão subir!            
E muitos se perguntam: onde está escrito? O que testifica o que é falado?              
Pois eis que Eu Sou vou levar os Meus Inocentes! Eu vou levar as              
criancinhas das creches, das escolas; as cadeiras ficarão vazias; das          
maternidades; dos orfanatos; dos hospitais; bebês dentro de úteros;         
bebês que acabaram de nascer desaparecerão das mãos dos médicos!          
Crianças de mãos dadas com os pais em lugares públicos, passeios em            
família, dentro de aviões ou outro meio de transporte... 

O mundo ficará louco porque não entenderá o acontecimento, mas          
eis que tenho alertado. Preparem-se! Prepare o vosso coração, o vosso           
entendimento para as coisas que estão por vir! Eu vou levar os Meus             
Inocentes! Muitos apontarão o dedo porque o inimigo vai usar de pretexto            
para dizer que Eu Sou o contrário! Ele vai torcer as Palavras! O inimigo              
vai se apresentar como se fosse o melhor amigo, vai encantar, mas uma             
coisa ele não fará: substituir! Aquele que não tem o Meu Espírito, aquele             
que não ouve a Minha Voz não saberá o que está acontecendo e será              
enganado porque não está atento a Palavra que foi dada! 

O mundo entrará em confusão porque não entenderá o         
acontecimento, mas eis que Eu Sou recolho aqueles que são Meus; são os             
Meus Inocentes! Almas Inocentes não verão as atrocidades que vão          
acontecer neste planeta que se chama por Terra porque assim Me           
aprouve acolher e recolher os Meus, Minha Criação! Minha Criação porque           
a eles nada ainda fizeram para ver o que este planeta que se chama por               
terra irá passar! 

Acaso não está escrito que vos darei e vou dou Filhos para vocês             
criarem, educarem mas eis que eles são Meus? Buscai na Palavra!* 

A soberba de muitos é tão grande que levanta o dedo para            
questionar! Para questionar por que não é ela, é Meu Espírito!           
Arrependei-vos enquanto é tempo! 

Tenho Servos Desobedientes, muitos ainda questionam! Até quando        
questionareis? Até quando se preocupam com quem abre a boca para           
falar e não entram na intimidade Comigo? Eu vos aguardo! Por que não             
me buscais? Vós sabeis que no momento que tereis que abrir para falar,             
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tereis que falar tudo aquilo que fazeis no oculto e que nem os vossos              
familiares sabem! 

Vós sabeis que quando tereis que estar em Minha Presença, tereis           
que abrir o livro de vossa vida e muitos ainda querem se esconder. Tereis              
que confessar pela vossa própria boca o que tendes feito! 

Acaso o vosso pai físico não exorta? Acaso a vossa mãe fí sica não             
exorta? Até quando afrontareis? Eu vos amo, mas a Minha Balança é            
Justiça! Eis que falei! 

ABBA PAI 

*Mateus 19, 14: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois             
o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas"
Jó 1, 21: “Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o               
SENHOR o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do SENHOR.”

Visão da irmã Valery no momento do registro da mensagem: “Vejo Anjos            
levando as crianças, elas sobem! O mundo ficará louco pois não           
entenderá a situação” 
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Visão dada a irmã Valery no dia 15 de outubro de 2019 

 ARREBATAMENTO E COLAPSO 

O mundo gritará: Devolva os nossos filhos! Queremos os nossos filhos!            
Usurpaste os nosso filhos! O Senhor me leva a uma visão onde todo o ser               
humano instigado pelo inimigo vai se levantar contra a Palavra do Senhor,            
contra o Senhor pelo amor extremo aos filhos. 

Muitos apontarão o dedo para o alto, muitos se juntarão ao inimigo             
crendo que a culpa seja do Senhor. Muitos por não terem amor ao             
Senhor, se tornarão selvagens. Se tornarão bestas-feras que rugem! 

Aquietai as vossas almas Filhos! Aquietai as vossas almas porque a vós             
Eu alerto! Estejam atentos a Minha Voz, mas o restante do mundo que             
não ouve a Minha Voz e sequer querem ouvir, imaginem como reagirão?            
É duro, é necessário! É necessário que assim se cumpra! É necessário que             
cumpra, que vejam coisas abomináveis! 
   Shalom! 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
no dia 15 de outubro de 2019 

FILHOS REBELDES 

Aos Meus Eu alerto! Aos Meus Eu aviso! Aos Meus Eu toco a             
trombeta! Aos Meus Eu bato a porta! Aos Meus Eu toco! Eu entro! Eu falo:               
Ouçam! Ouçam! Ouçam! Muitos estão a falar, mas eis que Eu uso a boca              
dela e usarei a boca de todo aquele que se colocar na Minha Presença              
porque a Palavra é para o mundo, a Palavra é para as pessoas salvarem              
as suas almas! 

Muitos estão atentos a boca de quem está a falar, mas não estão             
atentos ao Meus Espírito que está alertando este mundo que se chama            
Terra. Perdem tempo em ver quem fala e ao invés de descerem na             
intimidade Comigo, preocupam-se em ver as coisas por fora porque na           
intimidade tem podridão e não querem revelar porque Eu os conheço! Eu            
sei quem eles são! Eu conheço o coração deles! Eu sei o que esta lá               
dentro! 

Eis que a Minha Fúria tem se levantado sim porque muito homem            
se tem ensoberbecido e levantado o dedo para o alto. Sou Deus de Amor,              
mas sou Deus de Justiça! Os Meus Átrios são limpos e não sobe nenhum              
dedo para cima. Arrogância, prepotência, falta de temor muitos têm!          
Donos de seus próprios narizes, querem fazer suas próprias vontades, eis           
que Eu abri a Mão para que seja feita sua própria vontade. Porque muitos              
estiveram no meio ao qual Eu ajuntei e muitos se apartaram por            
desobediência. 

Eis que muitos fazem sua própria escolha, procuram, procuram e          
quando acham a pedra preciosa não dão valor e a trocam por um prato              
de lentilhas. Começam a dizer que não acho, não concordo. Acaso não            
concordam com todos os profetas que estão espalhados pelo mundo          
afora? Acaso não me tem testificado na boca dos Meus Profetas pelo            
mundo afora? Eis que Eu bato, bato, bato, bato… até que chegará o dia              
que Eu sacudirei as sandálias dos pés e deixarei cada um na sua             
iniquidade porque assim aprouve a escolha de cada um. 

Filhos rebeldes! Filhos rebeldes! Filhos rebeldes! Muita rebeldia,        
muita soberba! Quando tudo descer, o que ficará? Quando a terra engolir            
o carro, a casa, a roupa, o que ficará? Ficará o homem nu e eis que              
aquilo que tem lá dentro a quem dará que é o senhor da sua vida!
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Filhos vigiem as vozes porque muitos se desviaram de Minha          
Presença, não satisfeitos querem desviar outros também, pois eis que Eu           
vou revelar: máscaras vão cair, vão cair! Estão rodando na própria           
escolha, estão rodando nas próprias mentes, eis que estão rodando uns           
agarrados aos outros e rodando muitos vão descer pela sua própria           
desobediência pois que eis que eles têm feitos as suas próprias escolhas. 

Meus Filhos tem orado pelo mundo afora e Meu Fardo tem sido leve             
até aqui. Eu tenho ouvido o clamor nas madrugadas. Eu passeio nas            
salas, Eu vejo o clamor, a sinceridade de coração e por amor aos Meus              
Justos que se levantam na madrugada tenho poupado a vida de muitos,            
até daqueles que se levantam contra os Meus Justos, até daqueles que            
apontam os dedos aos Meus Justos porque os Meus clamam por eles. 

Oh se vocês soubessem! Se este mundo soubesse! Vocês que          
dormem, se soubessem o que vem aí! Corriam que nem loucos a se             
ajoelhar porque eis que vocês tem feitos as vossas escolhas e o inimigo             
de vossa alma esta prontinho! Prontinho para fazer a sua vontade e por             
amor aos Meus Justos que têm clamado até por aqueles que estão a             
dormir, têm livrado, têm poupado de acidentes, têm poupado de          
enfermidades, têm dado livramento porque muito ele tem tentado para          
levar até aqueles que já saíram! 

Eis que falei! Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda durante a oração no dia            
16 de outubro de 2019 

 SEARA PRONTA 
O Senhor diz: Eu Sou o Senhor que trabalha! Eu Sou o Senhor que              

diz: Eis que falo na boca de sua serva. Eis que digo que a seara está                
pronta! Eis que a seara está pronta! Eis que a seara está pronta! Vamos              
trabalhar! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Muitos ainda dormem, mas         
assim mesmo vamos trabalhar porque os que dormem serão despertados!          
Serão despertados de forma que eles não imaginam, mas vamos          
trabalhar! Vamos arregaçar as mangas! Vamos proclamar a Justiça         
porque eis que Eu estou vindo! Eis que Eu estou vindo! Eis que Eu estou               
vindo! 

Eis que Eu estou entrando! Eis que estou preparando! Estou          
convocando os Meus para a batalha! Eis que estou preparando os Meus            
para a batalha! Eis que estou treinando eles, estou capacitando! Eis que            
estou mostrando para eles coisas que nunca viram, mas quando a cortina            
for aberta, eles contemplarão tudo que é para ser visto! Eis que tenho             
preparado os Meus Servos, eis que estão preparados os Meus Servos para            
a batalha! Eis que Eu tenho capacitado cada um! Eis que levanto a cada              
um com a espada das mãos, com a armadura celestial. 

O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Não tem outro Deus fora de              
Mim! Os outros são meros barros! São meras capas! São meros           
desenhos! Eu Sou o verdadeiro Senhor Jesus! Eu sou o Filho do Deus             
Vivo, Criador dos Céus e da Terra, não há outro Deus além de Mim! 

Eis me aqui! Eis me aqui! Eis me aqui que falo na boca de quem Eu                
quero! Eu uso da boca de quem Eu quero! Não tem outro Deus! E              
somente Eu! Então porque se procura por outros deuses além de Mim? Eis             
que Eu estou furioso! Eis que Eu estou com ira! Eis que vou abalar! Eis               
que vou abalar! Muitos não estão esperando, muitos estão preocupados          
com as coisas desta vida! Já tenho dito! Já tenho repetido, eis que Eu              
estou vindo com fúria! Vou abalar! Vou tirar os que estão no Meu             
Caminho, os que não estão trabalhando na Minha Obra, estão fazendo           
dinheiro com Meu Nome! 

Eita que o Senhor está irado! Eita que o Senhor está furioso! Eis             
que não permito que façam dinheiro com Meu Nome! Eis que não permito             
que levantem sinagogas com Meu Nome! Eu não mandei ninguém          
levantar sinagogas com Meu Nome! Eu não mandei ninguém levantar          
nada no Meu Nome. Eu levanto aquele que Eu mando levantar! Aquele            
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que Eu abri a boca, levante no Meu Nome porque Eu mandei levantar!             
Aquele que eu disser vai que é no Meu Nome: Vai no Meu Nome porque é                
no Meu Nome que Eu estou mandando! 

Eu sou o Senhor que mando e desmando, ninguém faz nada sem a             
Minha Vontade, ninguém faz nada se não for da Minha Parte. Não é da              
Minha Parte, então de quem será? Eu sou o Senhor que fala, então             
daquela parte será. Estão dando lugar para o outro, ele está usando, o             
outro está brincando! 

Ah que Minha Mão vai pesar! A Minha Mão vai pesar! A Minha Mão              
vai pesar! Ai como estou irado! Eles estão brincando com Meu Nome!            
Estão brincando com Minhas Profecias! Estão brincando com as Palavras          
que saem das bocas de Meus Servos, estão sorrindo! Estão sorrindo, mas            
ai daqueles que sorriem! Ai daquele que zomba dos Meus! Ai daqueles            
que dizem que este não é de Deus! 

Sou Deus na vida de cada uma de vocês! Eis que estou com a vida               
de vocês na palma de Minhas Mãos! Eis que se Eu quiser esmigalhar, Eu              
esmigalho! Mas eis que primeiramente vocês verão o que Eu Sou capaz            
de fazer com aqueles que zombam, com aqueles que zombam, com           
aqueles que dizem que faz o que não é da Minha Vontade! 

Eu Sou Senhor na vida daqueles que falam! O Senhor está irado! O             
Senhor está irado! O Senhor fala: Estou irado! Estou irado! Eis que Eu             
vou abalar! Eu vou mandar do céu; dos céus vai cair pedras! Vou levantar              
tsunamis! 

Filhas, Eu estou com vocês! Estou na vida de cada uma! Eis que             
tenho preparado lugares secretos para vocês! Eis que Eu tenho guardado           
cada uma de vocês! Eis que Eu vou guardar cada um de suas parentelas!              
Eis que estarei com cada um! Tenho preparado lugares secretos para           
vocês! Não se preocupem com a Minha Ira que vai ser grande, mas os              
que são Meus, Eu guardarei cada um! Os que estão espalhados pela            
Terra, eis que Eu vou guardar cada um porque Eu sou o Senhor que              
cumpre! O Senhor que fala, sou o Senhor que cumpre! 

Eita que Eu sou o Senhor que trabalha! Não temas! Sou Deus na             
vida de cada um! Não temam! Sou Deus na vida de cada um! O Senhor é                
Deus que trabalha de forma que ninguém entende e nem compreende.           
Apenas cumpra aquilo que mandei! Façam o que mandei porque Eu sou            
Deus! Eu sou o Senhor que fala, Eu Sou Senhor que cumpre! Nenhuma             
Palavra Minha cairá por Terra! 
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Transcrição da mensagem dada a Pastora Nilva durante oração de          

entrega de jejum no dia 16 de outubro de 2019 

JEJUM. RODA GIRANDO. SEARA 

Muitos querem Me ouvir e reclamam que não tem Me ouvido, que            
Eu não tenho falado, mas esses não tem se colocado em oração, não tem              
se achegado em oração na Minha Presença. Minhas Promessas continuam          
vivas Minha Noiva e Eu as cumpro, como disse em Jeremias 33,3:            
Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e          
inacessíveis, que não sabes. 

Por que Minha Noiva os vossos joelhos não estão no chão Me            
buscando? Por que buscais somente as Minhas Mãos para receber as           
bênçãos e não estás buscando Minha Face para ter intimidade comigo?           
Virão grandes catástrofes e as coisas que vocês têm pedido, buscado irão            
ficar para trás! E no dia de hoje, Eu lhes digo: Me busque, me busque               
para ter intimidade Comigo porque quando essas coisas acontecerem         
vocês não temerão! Me conhece e saberão que Eu vos guardo em meio a              
destruição. Saberão que Minha Noiva estará protegida. 

Me conheçam melhor para que vocês se sintam seguros! Me          
conheçam melhor para que vocês tenham paz em meio a tanta destruição            
que virá! Meus Amados, pois a roda vai girar e não existirá ninguém para              
parar! Filhos Meus, a roda vai girar!*  

Shema!* Oh Israel! Eu Sou Teu Deus que te falo no dia de hoje,              
tenho Eu presentes espirituais para vos dar, então se coloque em Minha            
Presença! 

Shema! Oh Israel! Trabalhais! Trabalhais! Trabalhais! Filhos       
trabalhais na Minha Seara porque está se findando os dias, por isso            
preciso que vocês estejam com os joelhos no chão. Sem o joelho no chão,              
não há como suportar! Eu exorto a todos o que Eu Amo, assim diz o               
Senhor para os Seus Filhos. 

Amém! 

* Eu, Pastora Nilva, creio se tratar do CERN.
* Shema significa ouvir, ouça.
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante a conversa          
telefônica com a irmã Fabíola no dia 16 de outubro de 2019 

DISNEY. ZOMBADORES. LIVRO. 

As pessoas nem sequer sabem do que está se aproximando na           
Disney. Estão todos escondidos naqueles bonecos, naquelas imagens,        
estão lá todos escondidos no mundo da Disney! Ai do Cristão que leva seu              
filho para a Disney! Ai do Cristão que leva seu filho para a Disney. Ai! Ai!                
Ai do Cristão que leva seu filho para a Disney! Disney não é lugar para os                
Meus Filhos porem as plantas dos seus pés! Lá não é lugar de colocar as               
plantas dos pés! Aquele mundo todo se transforma! Aquilo tudo se           
transforma. Estão todos lá dentro, desde o pequenino até os maiores,           
eles entram lá porque não são bonecos que andam, mas são eles que             
andam lá dentro. As pessoas vão lá e abraçam. Crianças e homens, nem             
sabem quem abraçam. Muitos funcionários fugiram quando descobriram        
do que se tratava. 

Mas ai daquele que tocar no Servo Meu! Ai! Que os Meus Eu guardo,              
os Meus Eu desperto, ao Meus Eu dou a visão, aos Meus Eu dou              
entendimento, os Meus vêem muito mais que o mundo normal vê. Os            
Meus têm as visões abertas para verem aquilo que os outros não estão a              
ver. Hum! Aquilo é o mundo deles! 

Ai! Ai! Ai! E mesmo assim muitos não querem ouvir, querem           
continuar a viajar, querem continuar a festejar, querem continuar a          
dançar, querem continuar a se dar em casamento! Ah! Ai! Ai! Ai! Já             
naquele tempo Eu falei e está escrito: raça de víboras! Vós não vedes             
com os olhos porque os vossos olhos estão tapados. Não é permitido            
vocês verem por isso foi colocado o véu para que vós não visses porque              
caíram no pecado. Não podem ver as coisas de cima, tampouco as coisas             
maiores que estão cá embaixo que não Me pertencem! Mas eis que            
muitos foram buscar, encontraram e se aprazeram porque lhes soube          
ficar com os lucros. Jezabel entrou na vida deles e o dinheiro cantou mais              
alto! 

Eles riem quando se reúnem, mas eis que Eu vou quebrar! Ah! Até             
quando acham eles que continuarão a se reunir para fazerem as coisas e             
maquinarem no oculto? Acaso Eu não vejo todas as coisas? Acaso Eu não             
vejo quando eles se reúnem? Acaso não vejo quando eles juntam os Meus             
Pequeninos despercebidos na face desta Terra? Muitos que não se          

520



preveniram, caíram em ciladas porque não quiseram atender a Minha          
Palavra e me ouvirem! Eis que tenho alertado! Tenho alertado! Tenho           
tocado a trombeta! 

Aos Meus Eu guardo, mas aqueles Eu não conheço! Não conheço!           
Não conheço! Eles se achegaram no Meu Filho João, mas eis que Eu pus a               
Mão! E não contentes ficam a cirandar, mas eis que Eu ponho a Mão              
porque o que é Meu ninguém toca! Aqueles que são Meus, de Alma, Corpo              
e Espírito ninguém toca! E ai daqueles que estão a se levantar neste             
últimos dias para blasfemarem contra os Meus Pequeninos!  

Ah! Ah! Deus é Deus de amor dizem eles. Acaso um pai quando             
repreende um filho, não exorta, não chama a atenção? Não consagra a            
vara? Eis que está escrito na Minha Palavra: Se Filho tu desobedeceres,            
consagre a vara! Pois eis que a Minha Vara vai pesar para aqueles que              
tem desobedecido. A Minha Vara vai pesar para aqueles que não           
atendem, que não ouvem, mas que não querem e são arrogantes, são            
zombadores, são usurpadores! 

Eu tenho a hora certa, momento certo para cada Servo Meu e eis             
que estou preparando um por um! Não te esqueças da armadura, não te             
esqueças da unção. Armas Eu liberei que ativam no mundo espiritual. O            
homem não vê, mas os Meus Anjos sabem ver e reconhecer quem é             
quem! Olho as Minhas Lâmpadas acesas. Tenho as tochas acesas que Eu            
vejo cá de cima e Eu deixo na morada que Me apraz. 

Eis que Eu te dei o sonho para que tu visses a confirmação. Tuas              
irmãs têm falado* e Eu te dei o sonho porque Me aprouve entrar na tua               
casa e confirmar: Ele já não é Meu, ele se corrompeu! Ele já não é meu,                
ele se corrompeu! Ai! Ai! Ai! A Minha Filha passou mensagem! A Minha             
Filha passou alerta, ela disse vai no Telegram, mas ele nem sequer leu!             
Ele foi alertado! Ele foi alertado! A transformação começou de pouquinho,           
pouquinho, pouquinho. Engano pouquinho a pouquinho. Muitos estão lá         
na mesma roda, rodam, rodam, rodam todos! Muitos vão descer rodando           
todos! Eu alertei da roda! Eu alertei da roda!  

PAREM de ler aquele livro! Parem de ler aquele livro! Queimem o            
livro porque foi mudado. O livro foi mudado. Ah! Não leiam mais aquele             
livro porque ele foi mudado, foi tirado e foi acrescentado por isso muitos             
tem visto coisas que não são Minhas! O engano está liberado em muitos             
livros, muitas coisas. Filhos Meus fiquem atentos! Nem tudo que vos           
aparece é para vós! 
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Ah! Mantenham-se em posição porque muitos me procuraram, Eu         
trouxe, muitos se desviaram! Muitos bateram a porta e disseram Senhor           
queremos entrar! Eu abri a porta para trazer para o Meu Tabernáculo,            
mas muitos não quiseram obedecer.  

Ah! Filha Minha não temas porque Eu Sou contigo e eis que a Minha              
Paz, a Minha Graça te dou. Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 

* Visões tidas pelas irmãs Luana e Valery no dia 13 de outubro de 2019             
(híbrido)
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Esmeralda no dia 17 de outubro de 2019 

LIVRO DA VIDA 

Naquele grande dia o Pai falou que será aberto o livro da vida de              
cada um; o rolo da vida de cada um será passado: o que viu, o que falou,                 
o que fez e nos últimos tempos, aquilo que fez, se houve arrependimento           
ou não! Naquele grande dia ninguém sairá da Terra para dizer que não            
sabia!

Todo o ser vivente se apresentará perante os 24 anciãos, perante           
Deus Pai e perante o Senhor Jesus. Existirão muitos que se dizem            
pertencentes a Noiva que não são da noiva e vice-versa! Naquele grande            
dia muitos ouvirão: Apartai-vos de Mim que não vos conheço! Porque os            
Meus Eu tenho tocado a trombeta e eles não ouvem! Os Meus não ouvem,              
imaginem o mundo! Não ouvem! Não ouvem! Não querem ouvir! Eu           
tenho tocado a trombeta! Naquele dia muitos que se julgam pertencerem           
à Noiva terão as suas vestes manchadas. Muitos que não se acham            
dignos são aqueles que são os Meus! 

Não haverá mais tempo! Não haverá mais tempo para pedir ao           
Senhor um copo d'água. Vai avisar aos Meus porque os teus foram            
avisados, mas eles não ouvem. Se não ouvem aos Meus Profetas, eles me             
ouvirão? Me aceitarão? Ai! Ai!Ai! Não ouvem! Não ouvem! Naquele grande           
dia haverá muito desespero, choro de perdição, choro de amargura.          
Muitos se darão conta que tudo que tiveram foi uma ilusão. Inimigo            
enganou eles e não quiseram ouvir porque sai da boca dos Meus            
Pequeninos, vem de quem não tem nada. Eles olham para os Meus            
Pequeninos e dizem que não são ninguém, pois não tem casa, não tem             
teto, mas são os Meus. 

Estou tocando as trombetas! Estou tocando as trombetas! Estou         
alertando! Tenho Anjos em todas as partes. Já estão posicionados, na           
hora em que levantar a mão e ela baixar, não tem mais volta. Falta              
pouco! Falta pouco! Breve! Breve! Breve vocês verão o barco a queimar! 

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 18 de outubro de             
2019  

ACAUTELAI-VOS! 

Acautelai-vos os que dizem vou viver a minha vida toda! Vou fazer            
tudo o que eu quero! Quero fazer! Quero me divertir! Quero passear!            
Quero andar pelo mundo afora! Quero ser feliz! 

Acautelai-vos porque pensais assim: vou fazer tudo o que Eu quero,           
quando estiver cansado, quando achar que já chega, já passei por tudo,            
vou me chegar aos Pés de Cristo, pedir perdão para me redimir. 

Acautelai-vos! Não seja este dia muito tarde para vós porque desde           
o princípio, Eu vejo a intenção do coração, a intenção com que vocês           
partem, a intenção com que vocês decidem os projetos de vossas vidas!

Eis que Eu vejo tudo e sondo os seus corações, sondo as vossas             
mentes, vejo qual é o ponto de partida, qual é a semente inicial para tudo               
que vocês pretendem; essa semente não Sou Eu porque desde o princípio            
vocês decidem por vocês próprios para fazer as vossas próprias vontades,           
para depois, no fim, se der tempo acordar e pedir perdão. 

Vigiem para que não seja tarde demais porque os Meus Alertas são            
dados no dia de hoje! Quando acharem que já têm tudo que fizeram e              
pensarem que chegou a hora do descanso este dia será tarde, será como             
o homem que mandou fazer um celeiro, ajuntou, ajuntou e depois disse:          
agora que tenho tudo ajuntado, tudo vivido, vou descansar e vou viver           
em paz! E eis que foi nesse dia que Eu bati a porta e disse Eis me aqui e o                   
que tendes tu para Mim?

Acautelai-vos! Enganoso é o coração do homem, quando o desejo          
do seu coração é primeiro satisfazer suas próprias vontades! Ai de vós            
que dormem em pé! Ai de vós que não estão atentos ao Meu Espírito!              
Lêem! Lêem mas não conhecem Meu Espírito na profundidade, tendes          
todas as palavras da Bíblia nas vossas bocas, mas não conhecem a Mim!             
Só me conhecem aqueles que estão com entendimento e aqueles que           
estão atentos a Minha Palavra! 

Eis que falei no dia de hoje. Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da visão dada a irmã Valery durante conversa telefônica com           
a irmã Luana no dia 18 de outubro de 2019 

 COLAPSO MUNDIAL 

Já pararam para ver? Já pararam para pensar o que este mundo vai             
ser quando os buracos começarem a abrir? Prédios e pessoas começarem           
a descer! O mundo com gritos de horror. Hã? Ainda querem as            
criancinhas aqui para verem isso? Para verem demônios a comerem as           
pessoas? Para verem demônios rasgarem as pessoas? Hã? É isso que           
querem? Querem ver com os próprios olhos quando os buracos          
começarem a engolir todas as pessoas, elas gritando horror sem ter para            
onde ir e Satanás a rir porque é isso que ele esta à espera. 

Tem mesmo a certeza de que é isso que querem ver? Ao invés de              
correr para os pés de Cristo para serem salvos nessa altura, vocês, vossa             
casa e vossa família! Tem mesmo a certeza? Pois será pior que muito             
filme de terror e de coisas malévolas que assistem! 

Será setenta vezes pior e não existirá lugar para se esconder           
porque tudo pegará fogo. O Senhor me mostra agora uma visão onde            
tudo vai pega fogo, não terá prédio, não terá casa, não terá palmo de              
chão porque eles voam e se instalam em tudo que é tipo de lugar: eles               
saem de baixo, vem de cima, vem de todos os lugares! Ai daquele que              
não terá a salvação naquele dia! Ai daquele! É dura a mensagem? Duro             
vai ser cair na mão dos inimigos! 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Fernanda no dia 18 de outubro de 2019 

MENTE EM CRISTO 

Meus Filhos vejo a tristeza de vossos corações. Eu sei o que se             
passa em suas vidas. Eu vejo tantas preocupações nas vossas mentes:           
preocupações com as coisas materiais e com os vossos filhos! Olhem           
somente para Mim, busquem a Minha Presença, vigilantes na posição pela           
qual Eu chamei vocês, de oração, de jejum pelos vossos familiares, de            
interceder por eles! Não fiquem preocupados e aflitos com o que vocês            
tem de comer, de vestir porque os Meus Eu tenho guardado, tenho            
livrado! 

Os Meus Pequeninos Eu vou livrar sim! Eu vou levar! Sei que o             
coração de vocês ficam tristes, mas levo vocês em pensamento: os           
adultos não vão suportar, tolerar, muitos desmaiarão das coisas que          
estão por vir. Acaso os Meus Pequeninos passarão por isso? Acaso os            
Meus Pequeninos estão preparados para assistirem as atrocidades deste         
planeta? Acaso os Meus Pequeninos resistirão? Vocês têm a certeza que           
querem ver os Pequeninos a padecerem de infartos, choques de coração? 

Eu sei que é duro! Eu sei que é duro! A Mim também não me apraz                
separar desta forma, mas eis que por isso Eu tenho levado a muitos para              
a oração, para o arrependimento, para que no momento do          
arrebatamento subam junto com os seus! Eis que na Minha Presença se            
apresentarão como alma! Na Minha Presenca cada um de vocês são           
almas! Eis que no mundo físico são apegados uns aos outros, mas eis que              
eles são Meus e por amor aos Meus Pequeninos, Eu levo! Eu vou tirar              
para que eles não vejam o que está por vir porque os adultos não querem               
ouvir, mas os alertas têm sido dados no planeta. Meus Filhos não querem             
ouvir, muitos não querem ouvir! Se os Meus não querem ouvir, imaginem            
aqueles que estão no mundo que não ouvem nada! 

Se os Meus estão com tribulação de coração, imagine os que estão            
no mundo, os ímpios! Ai deste Planeta Terra! Ai desta Terra quando            
começar a gemer! Ai desta Terra quando entrar o terror! Ai! Ai! Eu tenho              
alertado! Eu tenho alertado! Se santifiquem! Se santifiquem. Fiquem na          
Minha Presença para que estejam prontos para subirem com a Noiva, com            
os Meus Pequeninos, mas eis que muitos não querem ouvir, eis que dizem             
vamos ver o que isto vai dar! 
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Muitos dizem vamos ver o que isto vai dar, querem esperar para            
ver com os próprios olhos, para muitos será tarde. Será tarde! Quantas            
trombetas deverão ser tocadas na face desta Terra para que escutem?           
Quantos bramidos serão necessários para avisar que Estou chegando?         
Quando chegar a altura que vão decidir o que fazer, para muitos pode             
não dar tempo! Para muitos pode não dar tempo! O choque será tão             
grande que para muitos pode não dar mais tempo. Por acaso não esta             
escrito em Minha Palavra que muitos não aguentarão? 

Eis que Eu tenho preparado os Meus para a batalha. Aproximam-se           
daqueles que tem o mesmo Espírito! Vigiem com quem conversam! Ai! Ai!            
Ai deste mundo, ninguém dirá que não foi alertado. No dia em que o rolo               
da vida se abrir, ninguém dirá que não sabia, não vi, não escutei porque              
os Meus Anjos abrirão o rolo e tudo que foi mostrado será revelado.             
Assistirão desde que nasceram até aquele grande dia, as obras que tem            
feito. 

Eis que Eu conheço cada um, aquele que está semeando, que está            
plantando na Minha Seara, eis que a Minha Seara está pronta, mas eis             
que os ceifeiros fogem, fogem porque suas vestes estão sujas, tem           
sujado pelos caminhos, adornaram-se de coisas que não são Minhas! 

Elevem os olhos para o alto, de onde vem o vosso Socorro. Acaso             
tendes para onde ir? Aquele que não é Meu está sedento de vossas             
almas. Se levantou com fúria contra a Minha Serva, mas eis que Eu             
coloquei a mão. O que é dele Eu corto agora porque Eu Sou na vida dos                
Meus, na vida daqueles que Me buscam, naqueles que estão em Minha            
Presença! 

Atendam bem o dia de hoje e não te esquecam das Palavras ditas!             
Vigiem! Vigiem! Se aprouver a vocês, entro em vossas casas, na vossa            
parentela e coloco a mão. Não segurem vocês, aquilo que Eu posso            
segurar, não coloquem a Mão naquilo que posso segurar porque agindo           
Eu quem impedirá? 

Falei! Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição dada a irmã Valery durante conversa telefônica com a irmã           
Luana no dia 18 de outubro de 2019 

MUNDO DA FANTASIA 

Este mundo da fantasia tem encantos e as pessoas ficam          
encantadas com este mundo! Ficam a ver coisas que Eu não falo! Ficam a              
ver coisas que Eu não digo! Ficam encantados porque são levados em            
sonhos e imaginações. Só que eles não sabem que são levados para            
mundos inferiores! 

Os alertas são dados! Vigiem! Vigiem! Vigiem! Nem todos aqueles          
que falam são Meus! Nem tudo que sai das bocas deles é de procedência              
Minha! E muitas vezes se achegam a você com encantos, com amizades;            
se fazendo passar por Meus: lobos vestidos com pele de cordeiro! Se            
achegam as Minhas Ovelhas e aquelas que não estão vigilantes, que não            
são prudentes, que não tomam posição, que não perguntam, que não           
entram na Minha Presença para saber se o Espírito que fala é Meu. Não!              
Facilmente caem pelo encanto! 

Ficam encantados, olhando para os espelhos e achando que são os           
mais belos, este é o encantamento que é lançado; encantamento da           
sabedoria, encantamento de que sabem, de que viram letras mortas nas           
bocas deles. Letras mortas nas bocas deles! Muitos mesmo assim não           
querem ouvir! Ninguém, ninguém diante do Trono alegará que não foi           
alertado, os do mundo, aqueles que um dia Eu chamei, aqueles que se             
propuseram a fazer a Minha Obra, aquela Noiva que não está vigiando,            
ninguém dirá que não foi alertado! 

Não prestam atenção, o inimigo da alma deles está sedento para           
levá-los junto! Entra com garras e com tudo! Dizem que Deus não fala             
assim? Acaso Eu não vejo as coisas? Aquele a quem Eu expulsei do Meu              
Trono e aqueles que habitam no mundo, não há uma alma vivente e um              
espírito de engano que passe pela Terra e Eu não veja. 

Aos Meus Eu guardo, com amor eterno. Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa         
telefônica com o irmão Anderson no dia 18 de outubro de 2019 

TRABALHANDO NA SEARA 

O Senhor diz: não importa olhar ou prestar atenção se a pessoa            
está recebendo! O trabalho de vocês não é julgar se a pessoa está             
recebendo ou não! O Espírito Santo chora e geme ao saber o que está por               
vir! Eu pego a tua boca e falo, Eu alerto porque no dia do Juízo aquela                
pessoa será colocada lá. Eu direi usei o Meu Servo Anderson, o teu nome              
no mundo espiritual é outro, para alertar naquele dia! 

Eu vou usar todos aqueles que estiverem dispostos! Não existe          
seção, não é só um, são todos, a seara é grande! A Minha Seara é grande                
e os Meus Trabalhadores fugiram, deixaram a obra! Tenho Eu estado a            
buscar muitos, mas muitos não querem ouvir, a Minha Seara é grande! 

Guardem o vosso coração, guardem os vossos ouvidos, guardem os          
vossos olhos. Aprouve o Senhor estar com vocês. Deixa o Senhor agir,            
não é o homem. Irão ver coisas que nunca imaginaram. 

Eu os colocarei em lugares que nunca imaginaram. Fiquem atentos!          
Fiquem atentos! Me procurem na intimidade, confirmem comigo, falem         
comigo se testifica ou não. Pois os que Eu tenho falado, tem buscado a              
testificação! Busquem a Minha Presença entre quatro paredes! 

Estou tocando Eu as trombetas! Estou tocando Eu as trombetas! As           
trombetas tem tocado pelo mundo afora! Minha Paz e o Meu Amor, Eu vos              
dou! Shalom! 

Eis que falei Filhos 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição dada a irmã Valery no dia 19 de outubro de 2019 

CASA DE JESUS E BATALHA ESPIRITUAL 

Esta casa tem um dono e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.              
Proclame em voz alta na tua casa que a autoridade máxima é Jesus Cristo              
de Nazaré! É o único dono digno de se assentar na primeira cadeira. Esta              
casa tem aquilo que o Senhor Jesus Cristo permitir ter e o que estiver              
oculto será revelado pelo Senhor. Ninguém na face desta Terra, do céu e             
por baixo da Terra tem autoridade maior que Ele. 

Filhos, Eu vos chamei para a batalha! Eu vos chamei para a batalha!             
Eis que ela vê fardas verdes neste momento! Eu vos chamei para a             
batalha! Eu tenho visto muitos de vós enfraquecidos com os ataques que            
têm sido lançados, mas eis que é o momento de união, é o momento de               
se achegarem uns aos outros, todos vocês que têm o mesmo Espírito,            
todos vós que têm o mesmo discernimento. 

Eu chamei para a batalha! Eu ajuntei vocês para a batalha! Acaso            
os guerreiros não sofrem ataques? Numa batalha os guerreiros não          
sofrem ataques? Levantem-se! TALITHA KUMI!* Levantem-se!      
Levantem-se! Levantem-se para trabalhar! Levantem-se para declarar!  

Declarem! Declarem! Declarem! Declarem! Declarem! Profetizem!      
Profetizem! Profetizem que Eu Sou na vida de vocês, que Eu estou na             
vida de vocês, na sua casa, na sua parentela, para aqueles que vocês             
amam!Declarem! Declarem! Declarem porque o som da vossa voz junto a           
unção com o Sangue do Cordeiro, eles não aguentam! Eles batem em            
retirada! Fogem de vocês! Está escrito que fugirão de vós por quantos            
caminhos? 

Acaso Eu não estou vendo o que está acontecendo? Eu alertei! Eu            
avisei aos Meus! Refinamento! Cada vez mais refinamento! Estão sendo          
espremidos! Eu sei que dói! A Mim Me doeu! Eu sei que dói! Mas eis que                
vem coisas maiores, coisas que o mundo não viu e vocês devem se             
preparar para o que vem aí porque o que irão ver, testificar e             
testemunhar está muito além de vosso entendimento, daquilo que alguma          
vez vocês sequer imaginaram. 

Eis que Estou preparando os Meus Guerreiros para a batalha, para           
salvar almas. Salvação de almas é batalha porque tem muitas almas           
presas em cadeados, têm muitas almas presas no mundo da fantasia. Há            
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muitas almas presas no mundo dos vícios, no mundo da prostituição, da            
idolatria. 

Acordem e declarem, pois eis que falei! 

YESHUA HAMASHIA 

* Marcos 5, 41: Então, pegando na mão da menina, ordenou em          
aramaico: “Talitha koum!”, que significa “Filhinha! Eu te ordeno,        
levanta-te!”.
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Mensagem recebida ao vivo na Reunião da Noiva no dia 19 de outubro de              
2019 

49:43 V. Maurice: DECLAREM 
50:37 V. Maurice: O MUNDO ESPIRITUAL OUVE COMO O MUNDO FÍSICO 
52:28 V. Maurice: UNÇÃO AO ACORDAR, UNÇÃO AO DORMIR, COLOCAR          
ARMADURA 
1:02:07 V. Maurice: O VÉU AINDA NÃO FOI REMOVIDO, A BATALHA É            
REAL,TENDES SIDO PREPARADOS PARA O PORVIR...É GUERRA REAL        
ANJOS BATALHAM COM O PODER DA ORAÇÃO, AUMENTA O FOGO SANTO 
1:03:58 V. Maurice: SIM 
1:04:18 V. Maurice: SEM ORAÇÃO O ANJO PERDE FORÇAS 
1:04:41 V. Maurice: O PODER DA ARMADURA REVESTE O ANJO DE           
ARMADURA DE FOGO 
1:04:58 V. Maurice: SIM ARMADURA COMPLETA 
1:05:10 V. Maurice: ARMADURA COMPLETA 
1:05:25 V. Maurice: TENDES SIDO INSTRUÍDOS PARA BATALHAR 
1:05:30 V. Maurice: EIS QUE 
1:05:36 V. Maurice: EU SOU 
1:05:47 V. Maurice: ESTOU CUIDANDO DOS MEUS PEQUENINOS 
1:06:18 V. Maurice: SIM DECLARE AS MURALHAS DE FOGO LEVANTAM A           
VOLTA DA VOSSA CASA 
1:06:31 V. Maurice: A VOLTA DA FAMILIA 
1:06:36 V. Maurice: SIM. 
1:07:02 V. Maurice: A MINHA PALAVRA E VOS GUARDAREI, MAS TENDES           
QUE APRENDER A BATALHAR 
1:07:23 V. Maurice: PORQUE VAMOS BATALHAR JUNTOS 
1:07:46 V. Maurice: TENHO TREINADO GUERREIROS PELO MUNDO        
AFORA 
1:08:02 V. Maurice: GUERREIROS PASSAM POR TESTES 
1:08:12 V. Maurice: PARA SUBIR OS DEGRAUS 
1:09:24 V. Maurice: VOS TENDES SIDO VISITADOS E TENDES SIDO          
PREPARADOS PARA DISTINGUIR A MINHA VOZ 
1:09:53 V. Maurice: APRENDER AS ESTRATÉGIAS DO VOSSO INIMIGO 
1:10:09 V. Maurice: A SUTILEZA DE ATAQUES 
1:10:15 V. Maurice: ACAUTELAI-VOS 
1:10:26 V. Maurice: ACAUTELAI-VOS DOS FAREJADORES 
1:10:46 V. Maurice: GUARDEM O QUE VOS FOI DADO 
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1:11:08 V. Maurice: O INIMIGO DE VOSSA ALMA QUER VOS CONFUNDIR 
1:11:18 V. Maurice: CONFUNDIR 
1:11:29 V. Maurice: VIGIEM 
1:11:34 V. Maurice: VIGIEM 
1:11:51 V. Maurice: NEM TUDO QUE DIZ SENHOR SENHOR É MEU 
1:12:03 V. Maurice: ESTOU CUIDANDO EU 
1:12:08 V. Maurice: DE CADA UM 
1:12:17 V. Maurice: CADA UM COM SUAS LUTAS 
1:12:22 V. Maurice: SUAS BATALHAS 
1:12:40 V. Maurice: TEREIS FUNÇÕES DIFERENTES 
1:13:03 V. Maurice: EU SOU 
1:13:14 V. Maurice: ESTOU CUIDANDO DE TI 
1:13:23 V. Maurice: FILHA AMADA FIEL NILVA 
1:13:42 V. Maurice: APRENDAM A DESPRENDER-SE 
1:13:48 V. Maurice: DESTE MUNDO 
1:14:11 V. Maurice: MUITOS LAMENTEM-SE PELAS CRIANÇAS 
1:14:48 V. Maurice: MEUS FILHOS VÓS QUE SABEIS SE DESESPERAM,          
IMAGINEM QUEM NÃO SABE E NÃO QUER OUVIR 
1:14:55 V. Maurice: MEUS FILHOS 
1:15:17 V. Maurice: CONHEÇO A LUTA DE CADA UM, A DIREÇÃO DE            
CADA UM 
1:15:34 V. Maurice: EIS QUE ESTOU CONVOSCO EM CADA PROVAÇÃO 
1:15:46 V. Maurice: LOUVEM, ADOREM 
1:16:07 V. Maurice: FILHOS 
1:16:28 V. Maurice: DENTRO DE VÓS EXISTE UMA FORÇA QUE NEM           
VOCÊS MESMOS SABEM 
1:16:48 V. Maurice: NÃO DESISTAM NA PRIMEIRA RETALIAÇÃO 
1:17:29 V. Maurice: FILHOS O QUE É VOSSO É ADQUIRIDO COM           
ESFORÇO, SACRIFÍCIO, 
1:18:01 V. Maurice: MEUS AMADOS QUE ME OUVEM NESTA HORA NO           
DIA DE HOJE FOI MINHA PERMISSÃO ESTAREM AQUI 
1:18:11 V. Maurice: EIS QUE MUITOS ME PROCURAM 
1:18:27 V. Maurice: BUSCAI BUSCAI E DAR-SE-VOS-Á 
1:18:52 V. Maurice: EIS QUE A CADA UM VISITO COM AMOR ETERNO 
1:19:08 V. Maurice: CADA UM QUE LEVANTEI EM VOSSA CASA 
1:19:16 V. Maurice: LEVANTEI COMO COLUNA 
1:19:27 V. Maurice: LEVANTEI PARA INTERVIR 
1:19:45 V. Maurice: POR SI, POR SUA PARENTELA 
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1:19:52 V. Maurice: TENHO ALERTADO 
1:20:17 V. Maurice: SE NOÉ TIVESSE DESISTIDO OS FILHOS TERIAM          
DESISTIDO 
1:20:33 V. Maurice: QUANDO OS ZOMBADORES ESCARNECERAM NOÈ 
1:20:45 V. Maurice: OS FILHOS OLHARAM PARA O PAI 
1:21:07 V. Maurice: E NOÉ, MEU FILHO CONTINUOU A BATALHAR 
1:21:18 V. Maurice: O BARCO FOI CONSTRUÍDO 
1:21:37 V. Maurice: COM ESFORÇO, COM SACRIFÍCIO 
1:21:45 V. Maurice: MAS A VOSSA RECOMPENSA 
1:22:07 V. Maurice: ESTA NO MAIS ALTO TRONO DO MEU PAI, NOSSO            
PAI A ESPERA 
1:22:15 V. Maurice: EIS QUE VOS AMO 
1:22:32 V. Maurice: AINDA QUE MUITOS NÃO QUEIRAM ME OUVIR 
1:22:51 V. Maurice: CONTINUAREI A ALERTAR 
1:23:01 V. Maurice: ATÉ ONDE O PAI 
1:23:12 V. Maurice: NOS PERMITIR 
1:23:18 V. Maurice: MEUS AMADOS 
1:23:25 V. Maurice: MEUS FILHOS 
1:23:36 V. Maurice: EIS QUE FALO 
1:23:52 V. Maurice: NO DIA DE HOJE PLANETA TERRA 
1:24:06 V. Maurice: YESHUA HAMASHIA 
1:25:34 V. Maurice: VEJO CANDELABROS DO MAIS ALTO TRONO 
1:25:50 V. Maurice: SHALOM 
1:25:56 V. Maurice: SHALOM 
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Mensagem dada ao irmão Allan Rocha no Grupo de Orações no dia 20 de              
outubro de 2019 

 PRESENÇA 

FILHOS, SINTAM MINHA PRESENÇA! SEJA BEM VINDO ABBA!        
ALELUIAS! EU SOU NESTE LUGAR, USO TODOS QUANDO EU QUERO!          
DIGO FOGO! FOGO! 

TODOS SÃO MEUS,TALENTOS DOU A CADA UM. USO COMO QUERO.          
SOPRO O VENTO DO ESPÍRITO: RECEBA! RECEBA! RECEBA! USO CADA          
UM, AMO OS MEUS, EU SOU ABBA! CANTE! CANTE! CANTE! 

EU VOS DOU MEU ESPÍRITO, ESTOU PASSANDO AGORA.        
PREPARE-SE! EU SOU! NENHUM HOMEM ESTA ACIMA DE MIM, POIS EU           
SOU USO V.MAURICE! USO JOÃO! 

SONDO CADA UM, MINHAS FERRAMENTAS, O EU SOU FALA,         
LEVAREI MEU PEQUENINOS, MINHAS JÓIAS! 

EIS QUE FALO 

ABBA 
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Transcrição dada a irmã Valery no Grupo de Orações no dia 20 de outubro              
de 2019 

AI DESTE MUNDO! 

EIS QUE VISITO OS MEUS ÁTRIOS NESTE MOMENTO. ESTOU EU,          
EU SOU, ENTRANDO PARA VER OS MEUS FILHOS. MEUS PEQUENINOS,          
VOS AMO! IVANCA VIESTE FILHA, TE AMO! 

OLHA MINHAS FILHAS ESTOU CONVOSCO! TENHO VOS VISITADO        
EM VOSSAS CASAS, TENHO VISTOS VOSSAS RENEGAÇÕES, TENHO        
VISTO VOSSAS LUTAS. SIM TENHO VISTO VOSSA OBEDIÊNCIA! SEI, NÃO          
É FÁCIL, VÓS TENDES SIDO GUERREIRAS! RESISTAM FILHAS!        
RESISTAM! COISAS MAIORES ESTÃO POR VIR, DEVEM TER ESTRUTURA         
PARA SUPORTAR! QUEM NÃO ESTIVER PREPARADO FACILMENTE       
DESISTIRÁ! 

FILHOS AMADOS MUITOS DE VÓS SÃO CONVIDADOS PARA A         
INTIMIDADE. PERGUNTEM-ME! EU VEJO! TENS SIDO VÓS A SABER         
DISTINGUIR! SAIBAM DISTINGUIR! SAIBAM VER AS VOZES! SAIBAM        
OUVIR A DIFERENÇAS DE VOZES! 

O MEU ESPÍRITO É MANSO. NÃO ENTRO EU ONDE NÃO SOU           
CONVIDADO. BATO! BATO! BATO A PORTA DA VOSSA CASA E DO VOSSO            
CORAÇÃO! 

MEUS AMADOS TENHO VISTO AS ÁRVORES QUE DÃO FRUTOS,         
ESTOU VENDO ÁRVORES QUE NEM A FIGUEIRA SEM FRUTOS! MEUS          
FILHOS NÃO DESISTAM! MUITOS NÃO VOS OUVEM! ENQUANTO ANDEI         
AQUI MUITOS NÃO CRERAM! ESCUTAVAM, MAS QUESTIONAVAM;       
QUESTIONAVAM A ORIGEM, QUESTIONAVAM OS ENSINAMENTOS,      
QUESTIONAVAM E NÃO QUERIAM ABRIR O SEU CORAÇÃO PARA SABER          
QUE EU SOU AQUELE QUE FALOU, FALA E FALARÁ! 

MUITOS RECONHECERAM QUANDO DA CRUZ, MAS PARA MUITOS JÁ         
ERA TARDE! NÃO SEJA TARDE PARA MUITOS NESTA HORA! MINHAS          
TROMBETAS ESTÃO ECOANDO, ESTÃO ECOANDO! NO PLANETA QUE SE         
CHAMA TERRA ESTÁ ECOANDO! 

MEUS JUÍZOS VÊM AÍ! ESTÃO LIBERADOS! AQUELES QUE SE         
HUMILHAM E RECONHECEM AINDA SERÃO POUPADOS, MAS MUITOS        
SENTIRÃO AS PERDAS, MUITOS DEIXARÃO DE TER O QUE TEM EM UM            
SEGUNDO. O DEUS DELES NÃO OS PODERÁ SUSTER, TENHO         
ALERTADO:TSUNAMIS, VULCÕES, TREMORES DE TERRA! 
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AI! AI! AI DESTA TERRA! AI DESTE HOMEM QUE NÃO OUVE,           
APONTA O DEDO E DIZ ELES MENTEM. AI! AI! AI! SEMPRE HOUVE E             
HAVERÁ! 

ONDE ESTÁ O TEU CORAÇÃO, PERGUNTO EU? ONDE? SÃO         
FENÔMENOS DA NATUREZA DIZEM OS CIENTISTAS. MUITAS TEORIAS DA         
MENTE HUMANA ESTÃO A CAIR. OS CIENTISTAS NÃO TEM MAIS          
CONTROLE, NÃO TEM EQUIPAMENTOS PARA PREVER MAIS NADA PORQUE         
EIS QUE DO MAIS ALTO TRONO DOU ORDENS: AOS MARES ENTREM!           
TERRA MOVA! VÃO SENTIR,VOU BALANÇAR,VOU BALANÇAR! 

AI DOS ENGANOS! AI! AI! AI! MUITOS IREI LEVAR PORQUE NÃO SE            
DOBRAM, SÃO ARROGANTES, NÃO QUEREM LARGAR, NÃO QUEREM SE         
HUMILHAR, ACEITARAM A MARCA! 

AI! AI! AI! MUITOS JÁ COM A MARCA NO MUNDO DOS CHAMADOS            
GRANDES. AI! AI! AI DESTA TERRA, A MINHA MÃO VAI PESAR! SOU            
DEUS DE MISERICÓRDIA, MAS A MINHA BALANÇA PENDE, MUITO         
ENGANO! 

AI! AI! AI DESTE PLANETA QUANDO ACORDAR, NÃO HAVERÁ MAIS          
LUGAR SEGURO NA FACE DESTA TERRA. EIS QUE TUDO QUE ERA           
DEIXARÁ DE SER, EIS QUE CAIU! CAIU! AH! MUITOS QUE NÃO CRÊEM            
SABERÃO QUE EU SOU QUE ESTOU ALERTANDO A MINHA NOIVA, A           
MINHA IGREJA NESTE DIA QUE SE CHAMA HOJE. 

EIS QUE OS MEUS ESTÃO PROTEGIDOS, OS MEUS ESTÃO         
DEMARCADOS! EIS QUE A MINHA PAZ E O MEU AMOR DOU A CADA UM              
DOS MEUS HOJE, AMANHÃ E PARA TODO SEMPRE SEJA FIEL ATÉ AO FIM!             
GUARDA O QUE TU TENS! COM AMOR ETERNO DO MAIS ALTO TRONO 

ABBA PAI 
YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com o irmão Anderson no dia 20 de outubro de 2019 

 ESTOU NO CONTROLE 

Eu vos sondo os corações! Eu sei quem vocês são! Ah Filhos! Eis             
que Eu choro, Eu rio, Eu brinco! Filhos mantenham-se na posição pelo            
qual Eu vos chamei! O propósito pelo qual vocês foram ajuntados é para             
guerrearem, serem irmãos na batalha! Muitos olham e pensam: Por que           
eu não? Por que o Senhor não fala comigo? Eis que Eu falo com todos               
sim! Aos Meus Olhos todos são iguais, não existe ninguém melhor que            
ninguém, não há diferença. Eu não faço acepção de pessoas, mas eis que             
muitos ainda escondem coisas no interior deles e tem que abrir o Livro de              
sua vida. Tem que romper! 

Filhos, a chamada é feita para todos. Eu ajunto todos! Existem           
aqueles que não obedecem! Existem aqueles que começam a ouvir vozes           
estranhas e se afastam! Existem aqueles que murmuram! Existem         
aqueles que blasfemam, mas eis que o mundo está todo assim:           
corrompido! Ainda tenho Servos Fiéis na face da Terra! Ainda tenho Meus            
Pequeninos para falar! Eis que Eu estou alertando a Minha Igreja! Estou            
alertando! Ninguém dirá que naquele grande dia que eu não vi, eu não             
soube, eu não ouvi! Cada alma vivente se apresentará perante o Meu Pai. 

Nosso Pai apresentará toda a sua vida neste planeta. Guardem o           
que é vosso! Guardem os vossos corações! Guardem os vossos olhos, os            
vossos ouvidos porque eis que o inimigo de vossa alma sopra, ele gira ao              
derredor para encontrar a brecha, a fraqueza! 

Hei mulher dobre o teu jejum! Dobre os joelhos! Proclame!          
Mantenha-se na Minha Posição! Santifique a sua casa porque cada esposa           
de um Servo Meu é uma Ester. 

Eis que a Minha Mão vai pesar! Não vai pesar somente para o Brasil,              
a blasfêmia está espalhada pelo mundo afora. Sodoma e Gomorra nos           
Estados Unidos! Hum! Cheira Mal! Europa, dureza de coração! Prostam-se          
perante estátuas que já começaram a cair e vão cair ainda mais! Todas as              
afrontas que foram feitas diante do Meu Nome vão cair na face desta             
Terra porque Eu Sou! 

Ai desta Terra! Ai deste mundo! Ai daqueles que não atendem a            
Minha Chamada! A Minha Mão vai pesar naqueles que tocam nos Meus            
Pequeninos! Naqueles que blasfemam contra os Meus Pequeninos! Ai! Ai          
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desse dia não terão onde se esconder! As Minhas Crianças falam! Os Meus             
Bebês falam! Os Jovens falam! Os Velhos falam! O que mais querem? 

Dizem que Deus não se ira! Eu abri a Terra no tempo de Moisés!               
Eis que verão porque Eu Sou! Vou quebrar todo dedo levantado para            
cima! Mas aqueles que são Meus, Eu guardo com a redoma de vidro!             
Aqueles que são Meus, o Meu Manto reveste e o vidro é celestial, não é               
aquele humano, é a Minha Cúpula Santa! 

Eis que falei! Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 20 de outubro de             
2019 

 JOIO E TRIGO 

Eis que deixei o trigo e o joio crescerem juntos, mas eis que chegou              
a hora que vou separar e estou separando o trigo do joio. Estou             
separando porque estou olhando para as árvores e estou vendo aquele           
que usou os talentos e aquele que não usou! 

Eis que tenho ajuntado de várias partes do mundo, estou juntando           
o Meu Exército! Aquele que se afasta do mundo, que larga tudo para estar            
na Minha Presença, para ouvir o que Meu Espírito fala! Eis que estou            
ajuntando os Meus! Estou alertando!

Hei tu que dormes! Acorda! Acorda enquanto é tempo! Acorda!          
Desperta! Sai do muro! Sai da indecisão! Sai do opróbrio! Pare de ouvir a              
voz daqueles que não querem seguir. Escute a voz do Meu Espírito! Ainda             
há chance para ti! São as últimas oportunidades, são as últimas vagas!  

Eis que muitos não ouvem porque muitos se deixaram levar por           
este mundo, se deixaram engalanar por este mundo! Acordem! Estou          
olhando Eu para as árvores, muitos não tem folhas, muitos não tem            
frutos sequer! Ai! Mas eis que Estou levantando rebentos pequeninos para           
o mundo, mas grandes para Mim e estão a subir com sensibilidade,          
entrega de coração, de alma e de Espírito! Estão a subir, a subir, a subir,              
pois se entregaram com tudo; tudo para estar na Minha Presença!

O inimigo tem infligido dores nos corações deles, mas eis que Eu            
sustento, Eu os conheço, Eu sondo no pensar, no agir, Eu estou com eles!              
Eis que Estou a levantar, a tirar da água toda aquele que puxa, que diz               
Senhor segura na minha mão! Eis que Estou a levantar, Estou a socorrer.             
Eles dizem socorro, me ajuda Senhor e Eu estou a ouvir a voz, os              
gemidos daqueles que estão aflitos! 

Eu estou a ouvir os Meus Filhos a clamarem, eles clamam por Mim             
de dia e de noite. Ah! Eu estou com eles e guardo! Eu os protejo! Faça a                 
sua escolha, ainda no dia de hoje! 

Eis que falei! Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Mensagem dada a irmã Valery no grupo Chat Remanescentes no dia 20            
de outubro de 2019 

NOMES ESPIRITUAIS. CONHECIMENTO 

FILHOS, MUITOS DE VÓS AJUNTO! EIS QUE O QUE VÓS          
CONHECEIS, EU SEI! ASSIM COMO CHAMO À MINHA FILHA DE IVANCA           
NO MUNDO ESPIRITUAL E NO FÍSICO DE IVANA, ASSIM AJUNTO A MINHA            
IGREJA, A MINHA NOIVA NO MEU TABERNÁCULO, LUGAR SANTO PARA          
MIM. 

SEI QUE MUITOS CONHECEM OS NOMES HEBRAICOS ORIGINAIS,        
MAS EIS QUE EU CHAMO A CADA UM POR NOME DIFERENTE. MUITOS            
TERÃO OUTROS NOMES NÃO OS DE NASCENÇA, MAS AQUELES QUE          
ESTÃO ESCRITOS DESDE O PRINCÍPIO DA CRIAÇÃO! 

FILHOS VOS AMO! NÃO VOS PRENDAIS A NOME, APRENDAM SIM A           
OUVIR A MINHA VOZ. SEJAS TU FILHO DE QUE PAI FORES, EU TE             
ESCUTO! TE SONDO! TE CONHEÇO! 

EIS QUE TUDO SE FAZ NOVO! RENOVAI AS VOSSAS MENTES NAS           
COISAS DO PORVIR. SÃO TEMPOS DE REVELAÇÕES! 

SUBAM! SUBAM! LEVAREI A VÓS PARA NÍVEIS SUPERIORES.        
DESÇAM NA INTIMIDADE, MAS SUBAM NO ENTENDIMENTO! 

EIS QUE FALO! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 21 de outubro de 2019 

VAIDADE 

Minhas Filhas, as Minhas Servas se vestem com decência! Vocês          
tem a Ester como exemplo: Filha adornada, mas simples como a pomba!            
Eis que vos alerto:  Nem tudo o que aparece no mundo é bom!  

Aprumai a vossa vestimenta! Aprumai os vossos trajes! Eis que          
muitos mantos são para cobrir, mas muitos usam para mostrar! Vigiai! A            
Minha Palavra diz: não faças o outro pecar somente de olhar. Vocês            
sabem o que é certo e o que é errado porque o Meu Espírito testifica.               
Muitos de vocês querem estar conforme estão no mundo. Muitas          
alterações tem feito o homem no seu corpo.  

Vigiem para que vosso corpo não se torne motivo de queda! Vigiem            
para que através da vaidade não se ensoberbeça o vosso Espírito. Tudo            
começa por uma coisinha, um pequeno acréscimo. Quando derem conta,          
já transformaram tudo, não foi assim que vos criei! 

Eis que muitos exaltam o corpo físico! O homem tem mudado a sua             
característica, a forma como nasceu, até os olhos. Não será isto que os             
cientistas estão fazendo? Vocês sabem para onde isso caminha? Sabes          
como se chamam estes homens Luana? Metade homem, metade animal!          
Metade homem, metade máquina! 

Eh! A maquiagem, eis que Minha Filha falou na maquiagem! Eh! A            
maquiagem! Acréscimos! Ah Filhos! A Minha Noiva é adornada com          
simplicidade! Tem necessidade de estarem engalanados para o mundo?         
Muitos não se dão conta, é um espírito de concorrência.  

Unhas! Vocês estão sendo habituados a verem garras! A sutileza          
para que quando venham aqueles que vêm com as garras, vocês não            
estranharão, parecerá tudo normal.  

Labios pretos para achar que é normal também! Andarem vestidos          
de preto parece que é normal porque é moda, é um preparo. O preparo              
está em todas as áreas, o Meu Espírito testifica dentro de cada um o que               
é certo, o que é errado. 

Aqueles que me conhecem, atendem a voz do Meu Espírito! Sabem           
o que é certo, o que é errado! A Minha Casa é ordem e decência! Vigiem              
Filhas!
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Não seja maior o brilho do mundo que o brilho do vosso Espírito!             
Falta de equilíbrio espiritual cria falta de equilíbrio físico! 

Eis que falei! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com o irmão João no dia 23 de outubro de 2019 

CAPACITAC ÃO 

O Pai capacita os escolhidos, eles não nascem capacitados. Ele é           
quem coloca as Palavras nas bocas de Seus Servos. Ele é quem dirige             
com o Espírito Santo dentro do irmão João o que vai ser dito, por isso que                
o Senhor afirma: Não se preocupem com o que tem que ser falado porque            
serei Eu que falarei pela vossa boca! Irmão João, o Pai não te escolheu             
pela quantidade de títulos, conhecimento. Mesmo que seja um falho         
pecador há uma sinceridade de coração porque o Pai viu em primeiro           
lugar o amor pela palavra Dele, o amor pelos Mandamentos Dele, a           
dedicação por querer obedecer ainda que sejam mandamentos do Antigo         
Testamento, renovados com a vinda do Senhor Jesus Cristo na Terra, a           
sua entrega em querer aperfeiçoar-se, em querer agradar o Pai.

Muito homem tem o conhecimento, sabe bem a Palavra, entende          
muito bem os versículos, sabe a organização da Bíblia, mas não vivifica            
isto. As Palavras que saem são letras mortas; sem vida por isso que a              
Igreja está caída. A começar pelo próprio Pastor que não tem vida, não             
tem Espírito Santo nele porque já saiu das Igrejas, já saiu de muita             
denominação porque aquele que está em cima do Altar é Mamom, Deus            
já tirou a Mão! 

Conhecer o Direito, ser advogado, fazer o curso de Advocacia é ter            
o diploma na mão. Saber defender as causas pela verdade é outro          
princípio de vida. Eis que muitos já não são advogados da verdade, são            
da mentira.

O Pai está procurando verdadeiros adoradores, não verdadeiros        
conhecedores. O conhecer não testifica, não vivifica, não pratica. Há          
muitos Pastores que conhecem, mas não vivem a Palavra. Quando estão           
fora, vivem a vida no mundanismo, libertinagem, na promiscuidade, no          
adultério, na prostituição, são falsos! Eis que no dia do Juízo a peneira             
daqueles que meteram a mão no arado, aqueles que estiveram em           
posições superiores será severa. 

O Pai afirma que não se preocupem com o que os outros pensam,             
preguem a Minha Palavra porque no dia em que se apresentarem a Mim,             
Eu veja o que vocês fizeram! O sangue da vida destas pessoas vai ser              
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retirado das vossas mãos no momento em que fizerem a vossa parte pelo             
qual Eu vos chamei! 

A corrupção não é de um dia para outro, a corrupção é gradativa.             
Ainda que a pessoa tenha entregado sua vida a Deus, deixa de vigiar,             
relaxar na fé, relaxar no jejum, relaxar na oração, aos pouco se esfria. A              
voz do mundo começa a falar e o Espírito Santo começa a se calar. A               
queda começa lá atrás, quando se cobiça a mulher do próximo, começa            
quando vê que o carro da moda do irmão da Igreja é mais bonito que o                
carro que usa; daí começam as propostas de dinheiro, as ofertas de            
dinheiro. 

Nem toda oferta que é colocada no Altar é para Mim! Nem toda a              
oferta que o homem vem trazer no chamado Altar é para Mim! Muita             
oferta é colocada lá para que o olho do Pastor seja engalanado. Muita             
oferta é colocada lá para que o olho seja enganado, para que seu coração              
seja enganado pelo dinheiro. São colocados montes de dinheiro, eis que           
chega a altura que se começa a dizer: Vou tirar um euro, depois dois              
euros, aí começa o de 20 euros. Quando se dá conta começa a colocar a               
mão naquilo que o membro disse que era para a Minha Igreja. Aí começa              
a comprar coisas para ele, eis que tenho visto o que eles tem feito nos               
bastidores. Tem ajuntado não para a Minha Obra mas para eles próprios!            
Tem ajuntado para eles próprios! 

Eis que Eu alertei no dia de hoje a dois! Eu alertei a dois no dia de                 
hoje: entrem para o concerto ou descerão para a sepultura! Eis que Eu             
alertei no dia de hoje! Eu alertei a Minha Serva Nilva para passar a              
Palavra no dia de hoje! Aqueles que estão se escondendo por trás das             
cortinas, aqueles cujo corações me trocaram por uma moeda, duas          
moedas de prata ou ouro. Aquela que está a se agarrar ao passado, eis              
que Eu tenho alertado! Entrem para o concerto porque quando Eu bater a             
porta já não existirá mais concerto! Eis que Eu tenho alertado, muitos não             
tem ouvido, mas eis que Eu alerto! Ninguém dirá que não foi alertado             
porque a boca da Minha Filha fala e Meu Servo me serve! Façam a vossa               
parte porque naquele grande dia saberão que Eu Sou falei através de vós!             
Shalom! 

Eis que Eu estou buscando aqueles que tem amor por Mim sincero,            
eis que estou buscando aqueles que tem amor pelos Meus Ensinamentos,           
amor a Mim. Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com o irmão João no dia 23 de outubro de 2019 

 CORPO. ABRAÃOS NO MUNDO 

O Pai fala pessoalmente para a Noiva porque foi Ele quem ajuntou!            
O que estão neste Corpo foram ajuntados por Ele. Aqueles que saíram            
foram ajuntados por Ele, os quais tem sido alertados, mas a escolha é de              
cada um! Todos nós vigiemos para que ninguém venha a cair. Aquele que             
está de pé vigie para que não venha a cair. Que ninguém se exalte, que               
diga que faça. Não! Não! Não! E se algo está errado e para nos              
arrependermos e nos colocarmos aos pés de Cristo, mas vale um açoite            
do Pai do que estar perdido neste mundo. 

As pessoas tem que se dar conta de uma coisa, as mensagens            
transcritas são direcionadas ao coração, ao entendimento. Tudo o que se           
aprende na Bíblia nós temos que trazer para o nosso corpo existencial que             
é a prática! Os Moisés, os Davis, os Noés são os mesmos de hoje, são               
reais, são deste mundo. A batalha espiritual ela permanece. Guardem a           
Palavra na tábua de vosso coração. A Palavra do Senhor não são os             
nomes que lá estão, a Palavra do Senhor são os ensinamentos para            
colocar na prática, no dia a dia! Cada um de nós passa por situações              
parecidas no mundo moderno aos que os nossos antepassados passaram. 

Eu tenho muitos Abraãos na face desta Terra, muitos que Eu apartei            
há muito tempo de sua parentela para que estivessem nos locais que Me             
aprouve porque tenho uma missão para cada um deles. Eu sei que se             
sentem sós sim, mas eis que Estou com vocês, não estão sós no mundo              
espiritual e no mundo físico. Vocês não me vêem, mas estou ao vosso             
lado.  

Eu vos guardo, vos livro e vos protejo, mas vocês foram separados            
de seus familiares porque o Meu Propósito é para vós, assim como Eu             
apartei Abraão de sua parentela e disse larga tudo e vai para a Terra para               
onde Eu te mandar, assim é a vida de muitos de Meus Filhos. São              
apartados desde a nascença ou desde o momento em que se inclinaram            
para Mim. Eu vos separei já que são separados desde o início da Criação e               
aprouve que não estivessem no meio de vossa parentela para que na            
hora certa Eu os use, para que seus corações se inclinem só para Mim. 

Eis que falei 
 YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante a conversa          
telefônica com a irmã Luana no dia 23 de outubro de 2019 

EU VOU LEVAR! 

O Senhor diz: alguns dos Meus, Eu vou levar! Eu vou levar nas             
ondas dos tsunamis, nos terremotos. Filhos, não apoquenteis porque         
muitos Eu vou levar! Vou levar sim! Vou levar para a Glória! Muitos             
perguntarão: Por que Senhor se estamos salvos e ficamos? Eis que Eu            
tenho planos na face da Terra para uns e tenho planos para outros. Há              
muitos Filhos Meus que estão em Minha Presença mas serão recolhidos.           
Assim como Eu tenho alertado sobre os Pequeninos, vou recolher os           
anciãos, aqueles que trabalham mais tempo na Minha Obra.  

Vou recolher os de cabelos brancos, vou recolher aqueles que não           
tem mentes para as coisas que estão por vir. Vou recolher Eu, muitos dos              
Meus serão levados. As pessoas perguntarão: Por que Senhor? Vem aí a            
água. Por que Senhor? Salva-me! Salva-me! Orem e vigiem! Nesta hora           
entreguem a vida de vocês em Minhas Mãos. Eis que podem perder o             
corpo, mas as vossas almas estão nas Minhas Mãos porque Eu Sou Pai,             
Sou Deus, Sou Pai Todo Poderoso e irei recolher os Meus! 

Muitos subirão para a Glória nestes grandes terremotos que virão          
aí! Muitos subirão para a Glória nestes grandes tsunamis que virão aí!            
Muitos subirão para a Glória nessa mexida nas águas, na Terra que vem             
por aí, mas eis que os Meus, Eu recolho, os Meus, Eu salvo! Aqueles, os               
quais, tenho planos para trabalhar com eles na Seara, muitos deles serão            
poupados ainda que venham tsunamis, ainda que venham maremotos,         
muitos serão poupados ainda que sejam os Meus! 

Eis que Eu tenho ajuntado! No meio do Meu Trigo Eu tenho funções             
diferenciadas para cada um. Cada um no meio do Trigo tem uma função             
específica, eis que está delineado desde o Princípio da Criação: Aqueles           
que serão Meus para o primeiro recolhimento e aqueles que serão Meus            
para ajuntar, para pregar, para salvar almas. Aqueles que usarei como           
Exército de combate para fazer frente a este inimigo que está vindo com             
muita sutileza. Eis que tenho alertado a Minha Igreja, coloca-se na Minha            
Posição! Coloca-se em Minha Posição!  

Eu sou Deus na vida dela! A Minha Filha Eu guardo! A Minha Filha              
Eu seguro porque ela tem aberto o coração e fala tudo o que sente, a               
sinceridade dela Me agrada. Ela é sincera Comigo e isso Me agrada. Isso             
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Me agrada! Eu conheço a intenção do coração dela! Eu sei o que ela está               
fazendo! Eu conheço a intenção do coração dela por isso me aprouve            
estar na vida dela. Me aprouve usá-la e vou continuar a usá-la porque eis              
que Sou Deus na vida dela, ainda que se levantem contra a vida dela, sou               
Eu quem ponho a Mão! Sou Eu quem ponho os limites! Estou Eu             
condicionando a vida dela porque Sou Esposo, Sou Pai, Eu Sou o            
Provedor, sou Eu que guardo, que guardo a casa, sou Eu que guardo o              
Filho, que guardo a parentela! Não pensem que eu tirei a Mão! Eu não              
tirei a Mão porque repreendi, como Eu repreendo os Meus, Eu exorto, Eu             
alerto eis que a Minha Filha Eu guardo porque eis que é a Minha Noiva               
Preciosa (Valery). 

Ah vós do mundo estejais alertas porque estou a chamar para a            
seara os que abandonaram a obra para que voltem porque precisam           
trabalhar na Obra, eles fizeram um pacto, uma aliança Comigo! Entrem           
para o concerto! Entrem para o renovo! 

Oh Charles! Charles! Charles tens me trocado por uma moeda de           
prata!* Tens me trocado por uma moeda de prata! Charles tens me            
trocado por uma moeda de prata! O que Eu não te dei até o dia de hoje?                 
O que Eu não te dei até o dia de hoje? O que tens faltado? Tu tens 3                  
meninas Charles. Acaso tu sabes o que são 3 meninas neste mundo no             
que está por vir Charles? Eis que Eu estou te dando a última oportunidade              
da tua vida neste planeta que se chama Terra! 

Charles! Charles! Charles estou te dando Eu a última oportunidade          
neste planeta Terra. Passa para a Minha Filha Nilva! É a última            
oportunidade que te darei porque tu tens os teus pés alinhados para a             
cova, para a sepultura, para descer porque tu quebrastes a aliança           
Comigo! Tu quebrastes a aliança Comigo! Tu me tens trocado pelas           
moedas de prata que nem Judas. Tu me vais a trocar como Judas? Acaso              
tens te faltado alguma coisa Charles? O que que este mundo tem para te              
dar que Eu não te dei? 

Assim como os Meus Filhos, a Minha Igreja Estou alertando para           
que reúnam mantimentos, reúnam água. Ah! Mas que muitos tem          
eletrodomésticos de toda dependência em vossas casas, tem carros         
elétricos, por acaso vocês estão atentos a prestarem atenção que no           
momento que faltar eletricidade nada funcionará na vossa casa? Tem Eu           
vos alertado! Preparem-se para o tempo como o de Moisés! Tenho Eu vos             
alertado como no tempo de Moisés! Tenho Eu vos alertado preparem-se           
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com mantimentos, objetos de antigamente sim, que não dependam de          
eletricidade! 

Oh Filhos Meus que não atentam! Vocês não estão atentos! Vocês           
não estão ouvindo! Vocês não estão ouvindo a direção e a Palavra que             
tem sido dada, mas vocês estão se distraindo, estão atentos com as            
coisas deste mundo, pois que eles tem se reunido sim! Eles estão se             
reunindo sim para levantar aqueles que são deles! Estão se reunindo sim            
para fazer a aliança, a comunhão de todos eles porque o pai deles é              
outro, a aliança deles é outra, o pacto deles é outro! 

Ah Igreja Minha esteja atenta porque a hora que Eu venho ninguém            
saberá! A hora que Eu aparecer ninguém saberá! Ninguém tem planos!           
Ninguém sabe! Eu só estou aguardando a ordem do Meu Pai, quando Ele             
disser! Filhos vai ser muito tarde para uns pois que Eu tenho alertado,             
entrem para o concerto! 

Pastora Marli estou te aguardando naquilo que esta lá. Eis que Eu vi             
que tu começastes, mas Eu quero uma limpeza total! Eu quero uma            
limpeza total! Eu quero uma limpeza total! Eu não aceito ninguém na            
Minha Presença com coisas que não são Minhas! Eu não aceito ninguém            
na Minha Presença com coisas que não são Minhas: tu cortas com teu             
passado ou tu desses com teu passado! 

Eu sei que é duro para os pais daquela criança, mas eis que Eu              
recolhi! É o Meu Anjo! Está na Minha Presença! Está na Minha Presença             
porque eis que Eu estou recolhendo os Meus Pequeninos. Não vos           
admireis! Exortai! Alertai a quem pode alertar! Amai a quem pode amar!            
Dai amor! Dai carinho! Porque Eu Sou Pai que guardo com amor! Eu Sou              
Pai que cuido! Eu tenho os Meus Anjos que estão cuidando dos Meus             
Pequeninos! Eles não estão perdidos não! Eles estão na luz, estão na            
Minha Presença! Estão brincando nos Meus Jardins! Estão brincando nos          
Meus Jardins! Estão brincando nos Meus Jardins! Salpicam-se com águas,          
brincam com os Meus Animais! Canto para eles músicas celestiais!  

Fernanda alerta os pais! Alerta os pais! Eu recolhi para a Glória, é             
meu anjinho! Se te aprouver Filha de passar a mensagem para eles            
ouvirem a Minha Voz! Sou Eu quem acalento os corações deles! Não se             
esqueçam: Sou o Pai de provisão! Eu sou Pai que guardo e livro! Sou Pai               
que coloco a Mão! Colocando Eu a Mão quem poderá impedir? Eu passeio             
no meio de vós, Eu vos estou guardando! Olhem para Mim que Eu Sou              
vosso Pai! Eu recolhi para a Glória! Eu recolhi para a Glória! Eu recolhi              
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para a Glória! A Minha Paz vos dou pais, o Meu Amor Eterno! Eu sou               
IESUS (latim bíblico) na vossa vida! (Menino Kauan) 

A Minha Noiva que se prepare! A Minha Igreja no mundo que ouça:             
Eu sou Deus que guardo e livro! Eu Sou Deus que preparo os Meus!              
Quando vós estiverem prontos, Eu vos darei a direção, assim como foi no             
Egito será nos tempos de agora porque sou Pai que guardo! Eu sou Pai              
que livro e protejo! Eis que falei no dia de hoje, meu Amor Eterno, Minha               
Igreja e Minha Noiva. A Minha Paz vos deixo. 

Abba Pai falando e Jesus Cristo o Meu Filho. O nosso amor é             
convosco. 

* Mateus 26:14-16:
“Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes           
dos sacerdotes,
E disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram             
trinta moedas de prata,
E desde então buscava oportunidade para o entregar.”

Filipenses 4:19: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as            
vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.” 
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Fonte: 
https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-prepare-for-the-onslaught-that-comes-the-financi
al-collapse 

2019.10.24 - Prepare-se Para o Ataque Que Vem e o Colapso 
Financeiro 

Os dias estão indo muito mais rápidos agora, você não sente? É o fim 
da MINHA criação.  

Aproveite ao máximo de tempo que resta, porque os dias são maus, 
mas o tempo é precioso. Não desperdice, mas aproveite ao máximo para 
MEU REINO!  

“Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas 
como sábios, Remindo o tempo; porquanto os dias são maus”,  Efésios 
5:15-16. 

Muito sofrimento, dor e tristeza estão chegando, não apenas ao 
mundo, mas ao MEU povo. Os dias que você conheceu não serão mais. Os 
bons tempos, as risadas, a paz e a segurança serão repentinamente 
interrompidos. Somente aqueles escondidos sob a sombra das MINHAS asas 
estarão na zona segura da MINHA proteção.  

Em todos os outros lugares se achará o inimigo, quando ele vier para 
destruir MINHA criação. Ele está “babando”, furioso e esta encurralado como 
um leão feroz, sabendo que seu falecimento está próximo. 

Por mais perigoso que ele seja, ele não tem controle total do mundo, 
apenas MEU PAI tem esse privilégio! "Alegrai-vos, pois, céus e vós que neles 
habitam! Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a ti! Ele está 
cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto." Apocalipse 12:12 

Prepare-se agora porque o tempo está bem perto - antes que o ataque 
violentos COMEÇAM!. Use o que vos tenho dado, tanto fisicamente como 
espiritualmente para ajudar os outros durante esse tempo que está vindo. 

Resgate muitos fora dos poços dos abismos para MIM. Eu chamo todos 
os meus filhos para serem evangelistas durante esses tempos do fim. Esteja 
preparado para prestar contas de mim para as outras pessoas. “ Antes, 
santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados 
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para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da              
esperança que há em vós”, 1 Pedro 3:15. 

Para aqueles que ME chamarem, EU OUVIREI! 

Seja fiel à MINHA PALAVRA, 

Você é amado com um amor eterno, 

JESUS 

Então perguntei ao SENHOR se Ele poderia me falar do que está por vir; e               
ouvi o seguinte: 

"O colapso financeiro está no horizonte. Prepare-se o melhor que          
puder para isso!" 

“Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e deus estranho não houve entre                
vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor; eu sou Deus”,             
Isaías 43:12 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 24 de outubro de 2019 

DESPEDIDA 

O Amor do Senhor é grande pelos Seus Filhos. O alerta tem sido             
dado para que nos preparemos, para que possamos nos despedir, para           
que não haja choques, sustos. Muita gente vai ser apanhada de surpresa!            
Os alertas tem sido dados para que nos preparemos, tanto          
espiritualmente quanto no meio de nossa família. 

Certo que toda gente vai morrer um dia, mas o que virá por ai será               
uma despedida bem rápida. Muitos não terão tempo de sequer se           
despedir. Será fulminante! O Senhor está preparando a família, está          
preparando os corações de Seus Filhos para se despedir. Dar amor,           
passar tempo na presença quanto se pode, tudo isso é um preparo que             
está dando para a sua Noiva, para a sua Igreja. 

O Senhor tem nos levado em entendimentos superiores para que as           
almas comecem a entrar num preparo, as alterações e as despedidas que            
acontecerão, tudo faz parte do plano do Senhor para esta Criação, tem            
relação com os Juízos e julgamentos que virão! Nossa carne grita, sente            
saudades, o apego, embora muitos já estejam desapegados porque vão          
trabalhar na Seara. Só o Pai nestes dias saberá, muitos irão para outros             
países, outras zonas, não ficaremos todos juntos. Seremos espalhados         
pelo mundo afora. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Fabíola no dia 25 de outubro de             
2019 durante oração 

QUEBREM OS ÍDOLOS! 

Ai! Ai! Ai! Vaidade! Vaidade! Vaidade! Tudo é vaidade! Entristece o           
Meu Espírito! Entristece o Meu Espírito! Meu Corpo se dissemina! Meu           
Corpo se separa! Eu pus todos juntos num só! Ai! Ai! Ai! Por que se               
deixam levar pelos seus ídolos?  

Ai! Ai! Ai! Quebrem estes ídolos de dentro de vocês! Quebrem os            
ídolos! Eis que é vaidade! Pura vaidade! Quebrem os ídolos do mau            
sentimento! Quebrem os ídolos do mau pensamento! Quebrem os ídolos!          
Quebrem os ídolos de dentro de vossos corações! 

Ai! O Espírito entristece! Ai! Não percebem? Não percebem o quanto           
Eu fico triste? Ah Filhos e Filhas! Eis que estou com todos! Coloquei a              
cada um na sua obra, estão trabalhando! Estão trabalhando! 

Ai! Ai! Ai! Ai Filhas quero todos juntos! Eis que Eu montei este             
Corpo com todos os membros. Como pode um corpo viver e operar por             
completo a sua obra se faltam as pernas? Como pode um corpo funcionar             
sem as tuas mãos? Como pode um corpo funcionar sem os teus olhos por              
completo? Como pode um corpo funcionar por completo sem a tua voz?            
Como pode um corpo funcionar por completo se não tiver os teus            
ouvidos? 

Voltem! Eis que ajunto! Eis que ajunto! Dou o tempo porque eis que             
Eu os formei! Eis que Eu os formei! Hei! Hei! Hei! Filhos Meus voltem para               
o Meu Corpo porque eis que Eu formei todos os membros separadamente          
para que funcionem como um Corpo completo para a Minha Obra ou           
vocês acham Filhas Minhas que dei o dom a cada um por vontade            
própria? Foi constituído pela vossa vontade, heim?

Ah Filhas, esquecem que quem começou a Boa Obra fui Eu? Quem            
dá os dons Sou Eu e quem tira Sou Eu! Hei! Eu estou no controle porque                
Eu Sou o dono de tudo. Eis que quero junto! Há tempo de             
arrependimento! Eis que Eu uso pois a Minha Palavra deve ser dada.            
Ajunto porque para a Minha Boa Obra que deve ser cumprida!  

Eis que nesse dia Eu dou tempo para que se arrependam e voltem             
pois amo a todos! Amo a todos os Meus Filhos, mas quero juntos para a               
Minha Boa Obra para os fins dos tempos! Sem separação, eis que Eu Sou              
dou a Minha Palavra nesse dia. 
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Ah Falei! Deixo o Meu Espírito convosco! E a Minha Paz vos dou!              
Com Amor que tenho por todas as Flores do Meu Jardim! 

YESHUA HAMASHIA, SEU SALVADOR JESUS CRISTO 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 26 de outubro de             
2019 

UNÇÃO E PORTAIS 

Meus Filhos, elevarei os vossos conhecimentos em nível espiritual. A          
Minha Palavra foi: unjam as vossas casas, unjam tudo aquilo que vos            
pertencem. Tudo que passa por baixo da terra, canos de eletricidade,           
água, telefone são portais para o mundo; espelhos são portais para o            
mundo espiritual e físico. Eis que muitos não atendem quando Eu digo            
unjam as vossas casas; unjam as vossas portas, unjam os vossos           
utensílios. Bloqueiem tudo que se chama porta de entrada e porta de            
saída. 

Determinem dentro de vossas casas quem é o Senhor porque o que            
é decretado no mundo físico é decretado no mundo espiritual, mas eis            
que muitos ainda duvidam, muitos ainda questionam o porquê. Tenho Eu           
levado a muitos a ungirem-se de manhã e à noite. 

A unção é para fechar e abrir. Abre-se no mundo espiritual para as             
coisas que estão por vir, para o entendimento, para a sabedoria, para o             
discernimento e fecha-se para as coisas do inimigo da vossa alma. 

Atendam no dia de hoje, é um alerta urgente, aquele que ainda não             
fez, faça ainda quando há tempo. Unjam! Unjam! Unjam! Eis que o            
inimigo de vossas almas usa de roupas, de calçados, de equipamentos, de            
utensílios, de brinquedos, procurando estratégias, formas e acessos aos         
Meus Filhos, ao contato com aqueles que não estão prevenidos, aqueles           
que não tem discernimento. 

Eis que tenho alertado unjam os vossos pertences, consagrem! Vós          
não sabeis ainda o efeito no mundo espiritual. Unjam os vossos carros,            
volantes, motos, bicicletas, as vossas rodas, eis que as rodas tem contato            
com a terra. Os volantes tem a direção do carro, unjam os vossos             
motores. Acordem! Acordem! Acordem! 

Eis que Meus Anjos tem guardado muitos! Há muitos acontecem          
coisas inexplicáveis dentro de casa. E diz o Senhor: Eis que coloquei para             
Minha Filha Maria Lúcia, um Anjo para te proteger porque tu és a Minha              
Serva Fiel! Eu conheço o teu proceder, o teu caminhar, o teu deitar, o teu               
pensar, o teu levantar. Sei quem tu és! 

Consagrem o que comem, o que bebem porque assim como eles           
fazem aliança e consagram ao pai deles, vocês têm que consagrar ao Pai             
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de vossas vidas. Clamem o Sangue de Cristo dentro e fora da casa, nas              
janelas e portas, nas chaminés, na canalização, na eletricidade, no gás,           
nos telefones, nos aparelhos! Clamem o Sangue de Cristo! Clamem! O           
Sangue de Cristo tem poder! Decretem a autoridade máxima dentro de           
casa que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor que vai reinar dentro e fora               
desta casa! Paredes de fogo nas linhas telefônicas! Muralha de fogo!           
Parede de fogo! 

Onde há uma porta de entrada, decretem nos telefones, tablets,          
modem, televisões, computadores, ou seja, que tudo que é uma porta de            
entrada e saída de acesso ao mundo sejam cancelados! 

Eis que falei! Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda no dia 27 de outubro            
de 2019 durante oração 

EIS QUE VISITAREI A CADA UM! 

Onde que fostes que Eu te chamo? Onde estão as Minhas Flores? Eu             
tenho separado as Minhas Flores, se elas não querem mais o seu perfume             
dar para Mim, mas eis que Eu tenho derribado! Tenho derribado! Tenho            
derribado, mas eis que Minha Mão abaixou! Eis que agora é por conta             
delas. Eis que Eu chamei! Eis que Eu chamei! Eis que Eu chamei! 

O Senhor está triste! O seu coração está triste, mas eis que o             
Senhor estendeu a mão para eles e mesmo assim não quiseram ouvir.            
Não quiseram ouvir o Deus dos Exércitos falando com eles. Não quiseram! 

O Senhor está na batalha! O Senhor está na batalha! Eis que o             
Senhor está capacitando os seus! Preparem-se! Preparem-se porque eis         
que o inimigo de vossas almas tem se levantado contra os Meus Filhos             
aqui na Terra. O inimigo de vossas almas está infligindo os Meus!            
Clamem! Clamem porque Eu escuto a cada um! 

O Senhor é Deus na vida de cada um! Eis que tenho levantado a              
Minha Mão, mas eles não quiseram me ouvir. Eu os tenho mandado vir a              
Mim pedir perdão, se arrepender de coração e de alma, mas eles não             
quiseram! Eles não quiseram! Eles preferiram ficar ali juntinhos, ali estão!           
Ali estão! Eis que passarei pela casa deles! Eis que visitarei a cada um!              
Eis que chorarão porque não quiseram me ouvir! Eis que se lamentarão!            
Clamarão, mas eis que não ouvirei! 

Fala! Fala! Fala que Eu estou contigo Filha! Eis que estou na tua             
boca! Em nome do Senhor Jesus tenho Eu capacitado os Meus aqui na             
Terra. Levantarei Eu para que todos possam ver que Sou o Deus dos             
Exércitos que fala e cumpre! Nenhuma palavra Minha cairá por terra, eis            
que virei sobre cada um! Eis que não ouviram a Minha Voz! Eis que              
rejeitaram os Meus! Eis que rejeitaram as Minhas Palavras! Taparam os           
seus ouvidos! Taparam os seus olhos! Eis que abriram suas bocas para            
falarem coisas que Eu não digo! Eis que duvidaram do que falei! Eis que              
falaram, pensaram e agiram de maneira que não Me agradou! 

O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Eis que o Senhor está irado! Eis               
que o Senhor fala! Diz o Senhor: não temam Filhas Minhas! Não temam             
Minhas Filhas! Eis que Eu tenho guardado e Eu guardarei! Permaneçam na            
fé! Permaneçam fé! Não desistam! Não desistam de Mim! Não desistam           
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da obra! Não desistam da Coroa Eterna! Não desistam de Deus! E o             
Senhor fala: diante de provas, de dificuldades eis que estarei do lado de             
vocês, eis que estarei com vocês! Não desistam! Granjeai! Granjeai os           
talentos porque grande será o vosso galardão! Eis que tenho falado! Eis            
que tenho dito! Não vacilem! Não olhem para a esquerda, nem para            
direita, nem para trás porque eis que tenho colocado Anjos guardando           
vocês! 

Eis que repreendo todo mal, todo laço do inimigo em Nome do            
Senhor Jesus! Deus seja louvado! 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda durante oração na          
madrugada do dia 27 de outubro de 2019 

ONDE ESTA O MEU POVO? 

Onde estão? Onde estão? Por que Eu fico chamando e vocês não            
respondem? Onde estão? Onde está o Meu Povo que Eu tenho           
selecionado? Onde estão aqueles que Eu chamei para a Minha Obra?           
Onde está? Por que se apartaram de Mim? 

Eis que estou muito triste Minha Rosa de Saron. Por que vocês não             
Me ouvem? Por que vocês não Me ouvem? Por que vocês não Me ouvem?              
Eu abro os Meus Braços para vocês para que se arrependam! Eu queria             
tanto abraçá-los! Eu queria tanto que vocês sentissem o Meu Coração de            
alegria se vocês voltassem atrás. 

Como dói! E a Minha Alma que chora! Meu Espírito que chora! O             
Espírito Santo de Deus está chorando porque muitos estão se perdendo.           
Eis que tenho chamado os Meus Filhos porque Eu Sou Deus na vida de              
cada um! Eis que abro os Meus Braços e os Meus Filhos me rejeitam! Eis               
que guardo os Meus e os Meus me rejeitam porquanto tudo isso vai             
acontecer! 

Eis que tenho colocado um ponto final e eis que este ponto está             
perto de chegar porque eles não Me ouvem. Não querem saber de Mim             
aqueles que Eu escolhi para se juntar a Minha Noiva, eles Me rejeitaram.             
Eles tem Me rejeitado e eis que Minha Alma chora. 

Filha Minha fale para eles o quanto a Minha Alma está entristecida!            
Eu Sou o Senhor Deus Soberano! Filha Minha, Eu tenho Misericórdia e Ela             
é infinita, mas quando Eu vejo que eles não querem mais, Eu não posso              
forçá-los a nada porque a Minha Graça é de graça! 
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Fonte: 
https://444prophecynews.com/there-has-never-been-an-army-like-you-and-the-enemy-is-terrified-at-the-sight-of-
you-julie-whedbee/ 

2019.10.27 - NUNCA EXISTE UM EXÉRCITO COMO VOCÊ E O INIMIGO 
ESTÁ ATERRORIZADO PERANTE VOCÊ 

Filha, toda a sua vida esteve treinando para o que está nascendo 
agora. Os que estão no meu exército dos tempos do fim, as minhas jóias da 
coroa e os meus remanescentes; eles manifestarão Meu poder e autoridade 
aqui, como todo o inferno é desencadeado pelo sistema de bestas e com os 
julgamentos que trago a um mundo em aliança com as trevas. Esses 
julgamentos começaram a sério, como você já está vendo e os portais do 
inferno continuam a abrir, trazendo milhares e dez milhares, até milhões 
mais demônios à Terra neste momento.  

Não impedirei as trevas de seus propósitos, como tudo está predito. 
Contudo, protegerei os Meus, você tem a Minha palavra absoluta, de que 
aqueles que andam em obediência não têm nada a temer, pois essas coisas 
acontecem na Terra. 

Aqueles a quem chamo Meus filhos e filhas, reis e sacerdotes; aqueles 
que servirão como herdeiros em Meu Reino, como Meu corpo governante e 
que governarão as nações com uma barra de ferro, estão experimentando 
os aspectos finais do treinamento, pois eu exijo que soldados experientes 
promovam Meu Reino aqui e matem as forças perversas de Trevas. 

Esse treinamento exige saber como seu inimigo opera, para que suas 
respostas e seu discernimento sejam altamente aguçados, consistentes e 
você esteja seguro em Mim, em sua fundação, em seu Comandante em 
Chefe que nunca sai do seu lado.  

Nós mataremos o inimigo juntos, como você vê a morte do seu 
inimigo. Existe uma escalada notável, sim, as trevas tem saturado todos os 
aspectos da sociedade e, portanto, seu treinamento se torna mais rigoroso e 
intenso. Seu foco passa de operar defensivamente para uma posição 
ofensiva frontal completa, pois verdadeiramente satanás e seu reino sombrio 
farão absolutamente qualquer coisa para impedir que você cumpra seu 
propósito. 
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Embora meu remanescente possa ser pequeno em número, eles são          
poderosos e ferozes; números não significa nada para Mim, somente vasos           
obedientes.  

Meu poder é o maior poder que existe, e embora dezenas de milhares             
se aproximem de você, eu os mantenho perto do abrigo de Minhas asas e              
até alguns escolhidos servindo sob Mim são muito mais poderosos do que            
qualquer coisa que o inimigo possa inventar contra Nós. 

Você deve vir a Mim frequentemente, muitas vezes ao dia em nossa            
conversa, mantendo-se em sintonia com a Minha voz enquanto ora a Minha            
Palavra incessantemente, mantendo o muro de proteção à sua volta e de            
seus entes queridos. Cubra-se frequentemente com o Meu sangue, cubra          
tudo com o qual você tem contato em suas vidas diárias. Não subestime o              
quão intensamente focado você deve estar, pois está sendo constantemente          
observado e monitorado; seu adversário procura uma pequena violação para          
obter acesso a você com direitos legais.  

Eu já lhe disse muitas vezes, a chave está em sua obediência. Ore             
Minha escritura, Minha Palavra de forma audível, pois há um grande poder            
na respiração que soprei em você. 

Como embaixadores do Meu Reino, você foi enviado para ocupar e           
proteger. A autoridade que eu lhe revelei é sua como é minha, para cumprir              
os propósitos para os quais você foi ungido para fazer.  

Você foi enviado com todas as ferramentas e recursos necessários          
para realizar essas tarefas à sua frente e, embora parece que você não             
alcançará até o fim, garanto que todos os que andam comigo, que você têm              
acesso a tudo do que EU SOU e tudo o que possuo, dado para você de Seu                 
Pai no Céu. 

Vocês são co-herdeiros do Meu Trono e residem Comigo em lugares           
celestiais; esta terra não é sua casa. Eu o tenho colocado, maneira de falar,              
nesse tempo e espaço contínuo para ancorar Minha presença aqui e           
manifestar tudo o que sou em um mundo perdido.  

Assim como tive muita oposição quando andei nesta terra, você          
também está enfrentando muita oposição. A minha foi para a morte desta            
vida física e o inimigo gostaria de nada mais do que terminar sua missão              
aqui também, impedindo-o de cumprir tudo o que lhe foi enviado para fazer             
avançar Meu Reino aqui e glorificar Meu nome.  

Mostre tudo o que Eu Sou: o único Caminho, a única Verdade e a única               
Vida, ressuscitando-me com o meu próprio poder e, portanto, a vitória foi            
garantida para que você não tenha medo. 

Quando te enviei aqui, não lhe enviei sem o meu conselho perfeito,            
sem minhas instruções e, portanto, você não está caminhando cegamente          
nesta jornada. Eu forneci tudo o que é necessário para você. Você opera de              
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um céu aberto e os armazéns de bênçãos estão abertos para você. Você é              
meu exército, grande e forte, nunca houve um exército como você. Todo o             
meu fogo consumidor irá adiante de você e atrás de você, Meu povo forte              
posto em ordem de batalha.  

O inimigo conhecerá o terror ao vê-lo, enquanto você corre como           
homens poderosos, intocáveis e indestrutíveis. Eu pronunciarei Minha voz         
diante de você e ninguém será capaz de resistir, pois o dia do Senhor é               
grande e muito terrível. Você fará coisas impossíveis para qualquer homem,           
pois o Meu Espírito invade todas as fibras do seu ser e nós trazemos a maior                
colheita de almas conhecida. 

Você receberá Meu amado, tudo o que tenho para dar, pois é Meu             
próprio coração que é o tesouro que você procura, e que mudará o mundo              
para sempre. A essência de quem eu sou manifestado através do Meu corpo             
remanescente é o que alterará essa dimensão e trará o céu à terra,             
cumprindo o Meu design perfeito.  

Você foi trazido aqui para uma batalha, uma guerra espiritual que já            
foi vencida! É apenas para você permanecer firme nessa verdade, ancorar           
Meu amor e Minha luz, proclamar Minhas verdades e manejar Minha espada            
do Espírito como sua arma mais poderosa. A parte bonita dessa batalha é             
que você não precisa fazer nada com sua própria força, pois isso não seria              
possível.  

EU SOU está derramando através de você e cumprirá os mesmos           
propósitos que ordenei para você. Usarei Meus instrumentos afinados para          
manifestar Minha presença e todos saberão que EU SOU QUE EU SOU. Todo             
joelho se dobrará e toda língua confessará que EU SOU o Senhor de todos. 

Esta é a maior batalha de todos os tempos; a luta de suas vidas, mas               
não apenas por suas vidas físicas, é uma luta por sua própria alma e pelas               
almas de toda a Minha criação.  

Eu avisei que ficaria extremamente escuro e muito, muito difícil nos           
últimos dias antes de Eu ir buscá-lo. Não é isso que você está enfrentando?              
Nada do que você está testemunhando e passando deve surpreendê-lo, está           
tudo predito na Minha Palavra. 

Faça como eu lhe ordenei. Afaste-se de absolutamente tudo o que é            
deste mundo, concentre-se como nunca antes. Ore por fé radical todos os            
dias. Ore pelo Meu discernimento dos espíritos, para que você não seja            
enganado.  

Ore para continuar recebendo meu santo conselho, conhecimento,        
entendimento e sabedoria nestes últimos dias sombrios. Então assista e veja           
o que estou prestes a fazer! Verdadeiramente, esta terra nunca viu nada          
parecido com o que farei através dos Meus instrumentos de justiça.
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Você não está sozinho! Você é vitorioso! Você é forte porque eu sou             
forte em você! Você não falhará! A vitória pertence a Mim! Eu sou o rei de                
todos, mestre de toda a criação e estou vindo para minha linda noiva! Use              
suas chaves e passe pela porta que sou eu. É minha glória esconder, mas é               
uma honra dos reis procurar um assunto. Vou revelar todas as coisas a seu              
respeito. 

Eu te amo além das palavras Minha amada .. 
Eu te amo! 
YAHUSHUA 

Romanos 8:19 , “Pois a expectativa fervorosa da criatura espera a          
manifestação dos filhos de Deus”. 
2 John 6, “E isto é amor: andamos segundo os seus mandamentos. Este é o               
mandamento: que, como ouvistes desde o princípio, andareis nele”. 
1 Peter 2: 9-10, “Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real,             
uma nação santa, um povo peculiar; para que manifeste os louvores daquele            
que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; Que no passado não              
eram um povo, mas agora são o povo de Deus; que não obtiveram             
misericórdia, mas agora obtiveram misericórdia”. 
Romanos 8:17 , “E, se filhos, herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros           
com Cristo; se assim é que sofremos com ele, para que também sejamos             
glorificados juntos”. 
Revelation 2:27 , “e os governará com uma vara de ferro; como os vasos             
de um oleiro serão quebrados em arrepios: assim como eu recebi de meu             
Pai”. 
2 Corinthians 2:11 , “para que Satanás não se beneficie de nós, porque não             
ignoramos os seus artifícios”. 
Proverbs 25:2 , “É a glória de Deus ocultar uma coisa; mas a honra dos reis               
é procurar um assunto”. 
Leviticus 26:7 , “E perseguireis vossos inimigos, e eles cairão diante de vós            
pela espada”. 
1 Thessalonians 5:17 , “Orai sem cessar”. 
Revelation 12:11 , “E o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra            
do seu testemunho; e eles não amaram suas vidas até a morte”. 
Salmo 91 
2 Coríntios 5: 20-21, “Agora somos embaixadores de Cristo, como se Deus            
nos houvesse pedido; oramos em nome de Cristo, reconcilie-se com Deus.           
Porque ele o fez pecar por nós, que não conhecemos pecado; para que             
sejamos feitos justiça de Deus nele”. 
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Lucas 15:31 , “E ele lhe disse: Filho, estás sempre comigo, e tudo o que              
tenho é teu”. 
Hebreus 13:14 , “Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos          
uma que venha”. 
João 15:18 , “Se o mundo te odeia, sabeis que me odiava antes de te              
odiar”. 
João 14:6 , “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida;             
ninguém vem ao Pai, senão por mim”. 
João 10:18 , “Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; Eu              
tenho poder para derrubá-lo, e tenho poder para pegá-lo novamente. Recebi           
esse mandamento de meu pai”. 
Philippians 4:19 , “Mas meu Deus suprirá toda a tua necessidade, segundo           
as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus”. 
2 Peter 1:3 , “Conforme o seu poder divino nos deu todas as coisas que              
pertencem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou            
para a glória e a virtude”. 
Isaiah 33:6 , “E sabedoria e conhecimento serão os estabilidade dos teus           
tempos e força da salvação: o temor do Senhor é o seu tesouro”. 
Malachi 3:10 , “Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja            
carne na minha casa, e me prove agora com ele, diz o Senhor dos exércitos,               
se eu não te abrir as janelas do céu, e te derramar fora uma bênção, para                
que não haja espaço suficiente para recebê-la”. 
Joel 2:3-11 , “Um fogo devora diante deles; e atrás deles arde uma chama;             
a terra é como o jardim do Éden diante deles, e atrás deles um deserto               
desolado; sim, e nada lhes escapará. A aparência deles é como a aparência             
de cavalos; e como cavaleiros, assim correrão. Como o ruído dos carros no             
topo dos montes, saltarão, como o ruído de uma chama de fogo que devora              
os restolhos, como um povo forte posto em ordem de batalha. Diante do             
rosto deles, o povo sofrerá muito; todos os rostos reunirão escuridão. Eles            
correrão como homens poderosos; escalarão o muro como homens de          
guerra; e marcharão cada um nos seus caminhos, e não quebrarão as suas             
fileiras; nem um empurrará o outro; andarão cada um no seu caminho; e,             
quando cairem sobre a espada, não serão feridos. Eles correrão para lá e             
para cá na cidade; correrão sobre o muro, subirão sobre as casas; eles             
entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremerá diante deles; os            
céus tremerão: o sol e a lua escurecerão, e as estrelas afastarão o seu              
brilho: E o Senhor proferirá a sua voz perante o seu exército; porque o seu               
acampamento é muito grande; porque é forte o que executa a sua palavra.             
pois o dia do Senhor é grande e muito terrível; e quem pode tolerar isso?” 
Ephesians 6:11-13, “Vista toda a armadura de Deus, para que sejais           
capazes de resistir às artimanhas do diabo. Porque não lutamos contra carne            
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e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os governantes          
das trevas deste mundo, contra a iniqüidade espiritual em lugares altos.           
Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia             
mau, e tendo feito tudo, para permanecer”. 
João 15:4-5 , “Permaneça em mim e eu em você. Como o ramo não pode              
dar frutos por si mesmo, a menos que permaneça na videira; não mais             
podes, a não ser que permaneças em mim. Eu sou a videira, vós sois os               
ramos; aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto; porque             
sem mim nada podereis fazer”. 
Zechariah 13:9 , “E porei a terceira parte pelo fogo, e as refinará como             
prata é refinada, e as experimentarei como ouro é provada; invocarão o            
meu nome, e eu as ouvirei: direi É o meu povo; e eles dirão: O Senhor é                 
meu Deus”. 
Philippians 2:10-11 , “Para que em nome de Jesus todo joelho se dobre,            
das coisas do céu, das coisas da terra e das coisas debaixo da terra; E que                
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai”. 
Habakkuk 1:5 , “Eis aqui entre os gentios, e assiste, e assombra           
maravilhosamente; porque eu farei nos vossos dias uma obra em que não            
crereis, ainda que assim vos seja dito”. 
John 10:9 , “Eu sou a porta; por mim, se alguém entrar, será salvo, e              
entrará e sairá, e encontrará pastagens”. 
Isaiah 22:22 , “E a chave da casa de David porei sobre o seu ombro; então               
ele se abrirá, e ninguém se fechará; e ele fechará, e ninguém abrirá”. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 27 de outubro de 2019 

ABRO MINHA MÃO 

No entanto endureceram o coração, cerviz dura! Não querem ouvir!          
O Espírito Santo está triste porque foram alertados! O Pai diz que a porta              
vai fechar e muitos por desobediência na face da Terra vão para a Grande              
Tribulação. O Pai bate! Bate! Usa de seus profetas na face da Terra para              
alertar, mas endureceram o coração. 

O Pai tem Misericórdia, mas tem limite sim! Eis que Eu digo que             
tenho limite sim! Sou amor, mas sou Justiça! A Minha Casa é Casa de              
Santidade. Eis que Minha Casa e Meus Átrios são limpos. E o Meu Amor              
também tem a balança porque muitos não atendem o Meu Chamado e            
todos eles ouviram a Palavra, mas eis que endureceram o coração! 

Aquietem o vosso coração porque eis que vocês fizeram a vossa           
parte! Naquele grande dia ninguém dirá que não sabia! Naquele grande           
dia ninguém dirá que não sabia porque lá o Livro da vida será aberto e               
será testificado cada palavra que eles ouviram e não quiseram escutar! 

Eis que muitos não ouvem, estiveram presentes na Live! Queriam          
ver a Minha Presença, mas não ouvem o Meu Espírito. Não aceitam            
ensinamentos! Não aceitam exortação! Eis que estão rodando todos no          
mesmo espírito de engano sim! Estão rodando no espírito de engano! Eu            
alertei! Eu alertei! Eu alertei mas eis que muitos não ouvem! Eu alertei             
que a porta vai fechar! Eis que Eu tirei a Mão! Eis que Eu tirei a Mão! Eu                  
tirei a Mão porque muitos não querem ouvir! Muitos não aceitam           
exortação! 

Ficam atentos a julgar quem fala! Ficam atentos a ver quem fala,            
mas não ficam atentos a ver Meu Espírito que está a alertar, mas eis que               
Eu estou falando no dia de hoje! Eu Sou falando no dia de hoje! Eu Sou                
estou alertando! Eis que Eu contive a Minha Mão! Eis que Eu contive a              
Minha Mão! Tirei a Mão! Tirei a Mão! Seja feita a vontade do coração              
deles! Eu não entro pelo esforço! Não entro pela violência. Eu entro na             
porta que me é aberta, mas eis que não ouviram! Preferem andar todos             
juntos! Preferem andar todos juntos! Eis que fizeram a vossa escolha! Eis            
que Eu retiro a Minha Mão! Eis que Eu retiro a Minha Mão! Abri Mão! Seja                
feita a vontade deles! Seja feita a vontade do coração deles! Seja feita a              
vontade da mente deles! Eis que Eu tirei a Mão! 
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Silvana! Silvana! Silvana! Silvana! Eu te chamei porque não         
entrastes Silvana? Eu te chamei Silvana por que não entrastes? A Minha            
Filha está passando mal porque ela sabe o que eles sofrerão! Ah! Estão             
entregues! Estão entregues! Estão entregues e agarrados uns com os          
outros! Rodando uns com os outros! 

Eu sou Deus na vida delas! Eu sou Deus na vida das Minhas Filhas!              
Conforme a árvore da vida, folhas caem e se caem e porque não             
obedecem a Minha Voz! Eu Sou Deus na vida delas! Eu Sou Deus na vida               
das Minhas Filhas! As pessoas não querem ouvir, os alertas foram dados!            
Um atrás do outro! 

Eu Sou a Árvore da Vida, mas eis que Eu tenho muitas árvores, são              
diferentes uma das outras, cada uma delas tem aspecto diferente, folhas           
diferentes! São árvores nas quais Eu habito, eis que Eu tenho buscado as             
Minhas Flores! Tenho buscado as Minhas Folhas que estão a cair! Muitos            
se deixam cair pela vontade própria! Muitos são arrancados pelo engano!           
Muitos são arrancados pela desobediência! Muitos são arrancados pela         
falta de vigilância. Hei! Onde estão as Minhas Flores? Onde estão as            
Minhas Folhas, quem arrancou? Quem arrancou as Minhas Flores do Meu           
Jardim? Ai daquele que tirou as Minhas Flores e não as deixam voltar! Ai              
daquele que entrou nas Minhas Flores! 

Ai daquele que tocou no Meu Jardim! Ai daquele que tocou nas            
Minhas Flores! Flores Minhas! Vocês mancharam as Minhas Preciosidades!         
Ai! Ai! Ai! Grande será o lamento! Grande será o choro! Grande será o              
sofrimento porque o inimigo de vossas almas está sedento! Está sedento,           
tem rodeado a voz, tem rodeado os vossos Filhos, as vossas parentelas,            
mas eis que vocês não escutam! Vocês não querem escutar! Vocês não            
querem escutar! Vocês não querem escutar! Eis que Eu abri a Mão! Eis             
que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante a conversa          
telefônica com a irmã Luana no dia 27 de outubro de 2019 

FECHEM A VIS Ã O DELES!  (urgente) 

Chegou a hora! Comecem a fechar! Fechem as câmeras dos tablets!           
Fechem os óculos, todo olho aberto, as câmeras dos computadores, das           
televisões modernas, dos smartphones! Fechem! Fechem! Eis que Eu vou          
confundí-los! Vou confundí-los! Eles querem vigiar os Meus Filhos, mas eis           
que vou confundí-los! 

Eis que estão a preparar para pegar os Meus Filhos através das            
contas bancárias, mas Eu vou confundí-los porque os Meus Eu guardo!           
Toda maquinaria deles contra os Meus Filhos não funcionarão! Aos Meus           
Eu guardo! Aos Meus Eu livro! 

Noiva vigilante! Noiva atenta! Vigiem! Vigiem! Os Meus Pequeninos         
Eu guardo! Os Meus Pequeninos Eu guardo! Estão chegando! Estão          
chegando! Estão chegando! Estão chegando caveiras! Estão chegando! O         
Exército dos mortos está se juntando! Está se juntando! Está se juntando!            
Estão saindo! Estão saindo! Estão saindo! 

Não querem! Não querem ouvir Flores Desobedientes! Abri a Mão!          
Abri a Mão! Aqueles que são Meus, Eu guardo! Eis que falei! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 28 de outubro de 2019 

CRIANÇAS EM CASA NO DIA 31  (urgente) 

De hoje em diante vigiem onde colocam a planta de vossos pés            
porque muitas coisas começarão a cair! Caindo estas coisas não estejam           
vocês lá! Está chegando a hora que cada um vai enterrar o seu. Olhem              
para posição que vos chamei porque não olharão mais para trás! Os            
mortos enterrarão os mortos, fugireis para salvar! Vigiem! Vigiem! Vigiem          
nos funerais! Vigiem porque muitos dessas coisas são feitas debaixo          
daquelas coisas! Minha Terra vai tremer! Não estejam vocês lá! 

Estou Eu alertando os Meus Filhos! Eu alertei a recolha! Recolham           
para casa! Não é tempo de andar no mundo! Não é tempo de perder com               
distração! É tempo de jejum e oração! Vigilância! 

Alimentem-se do que é Meu! Minha comida Eu vos dou! Minha           
Palavra Eu vos dou! Ouçam a música do Sangue do Cordeiro! A Palavra             
está no vosso coração! Atentai para a direção para saber se é Meu ou              
não! Muitos tem feito a escolha e Eu retirei a Mão! Sou Pai de Amor, mas                
Sou Justiça também! 

Eis que muitos dizem: falam sempre a mesma coisa, mas que Estou            
falando hoje fique marcado na tábua de vosso coração! Pequeninos          
clamai! Pequeninos clamai! Pai que ora e apresenta a Mim, guardo Eu a             
Minha Criação! Não é tempo de andar! Não é tempo de andar; é tempo de               
andar vigiando sempre na posição! 

Aquele preparado está! Breve! Breve irá! Estão juntando e         
ajuntando! Eles sabem o que se passa! O médico falou eles! O médico             
falou eles! Vigiai na posição! A Minha Paz vos dou! Minha Graça vos             
entrego! Meu amor eterno é vosso! Filhos olhem para o coração, estou            
falando Eu agora!* 

Meus Anjos estão andando! Estou guardando a Minha Igreja! Estou          
guardando a Minha Noiva! Os Pequenos guardo Eu! Minhas Crianças          
guardo Eu! Estou rodando Eu a Mao, guardando o que é Meu! Fala! Fala!              
Fala! Fala! Fala! Fala para a Minha Noiva recolher Minhas Crianças! Filhos            
Meus não vão lá! Filhos Meus para a recolha! Minha Criança recolher!            
Naquele Eu quero Eu, Minhas Crianças recolher! 

Alertando Eu os Pais, quero Eu Criança recolher! Não colocar a           
planta dos pés lá! Recolher os Meus Pequeninos! Na casa recolher! Eis            
que Meus Pequeninos não querem ir! Estou Eu acordando Eu os           
Pequeninos para não irem! Meus Pequeninos estão a falar: Eu não quero            
ir lá! 
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Quando fazem as coisas, fecham as portas! As sete colinas (Roma)           
batem continência ao pai deles! Vocês não veem a intenção dos corações            
deles! Acaso há coisa que eles não façam que Eu do Meu mais alto Trono               
não veja, assim como Meu Pai? 

Celebridades se reúnem lá nas sete colinas! Tenho Eu guardado os           
Meus Filhos daqueles que voam durante a noite! O que aquela coisa está             
lá a fazer? O que sai da boca dele o pai dele é outro! Túmulos caiados!                
Recolher obrigatório! 

Quero Eu obediência, Minha Criança recolher! Meus Pequeninos        
recolher! Meu Amor entrego a vós, eis que Estou guardando Eu! Façam            
vocês a vossa parte OBEDECER! Eis que Eu falei agora, Minha Filha            
sorriso dá, Meu Amor Eterno é vosso! 

  YESHUA HAMASHIA 

* Mensagem dada especificamente à irmã Luana sobre falecimento de um
parente de seu marido.
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery em que o seu colega de             
trabalho nega a Jesus como Salvador. Conversa interceptada pela irmã          
Luana que estava na linha telefônica no dia 28 de outubro de 2019 

IDOLATRIA E TRIBULAÇÃO 

O Espírito Santo testificou na irmã Valery durante seu turno de           
trabalho que um colega seu era descendente direto das 12 tribos, isto é, o              
mesmo é de origem judaica (trisavô) que foi para a Alemanha. Ao            
indagar, ele confirma, então ela pergunta se ele crê no Senhor Jesus. O             
mesmo com certa arrogância diz que não e até acrescenta que crê num             
ser superior. Ademais, afirma que não quer compromisso com religião.          
Veio então a mensagem: 

“Bati na porta! Bati na porta! Muitos idólatras irão acordar e se            
darão conta que o que foi pregado desde o tempo em que estive na face               
da Terra até estas épocas, tudo era verdade! Para muitos será tarde!            
Muitos darão a sua própria vida, seu sangue. Pagarão o preço aqueles que             
querem Me seguir! E naquele dia será dito: Negas ou és decapitado! A             
escolha será decapitado. Muitos se darão conta, mas outros passarão pela           
Grande Tribulação.  

Serão perseguidos! Serão torturados pois não creram em Minha         
Palavra! Não creram na Minha Misericórdia! Não creram na oportunidade          
que lhes foi dado desde o tempo que estive na face da Terra revestido              
com corpo humano, mas não quiseram escutar, não quiseram entender.          
Eis que ele disse não e este não vai levá-lo para a Grande Tribulação. Ele               
se lembrará no dia de hoje que Minha Filha bateu a porta e ele disse não!                
Não creio! Hoffman está registrado no Livro! Está registrado no Livro!           
Lembrar-se-ás no dia em que Minha Serva te perguntou: Crês? E tu            
respondestes: Não! 

Negou e eis que Eu o negarei perante a face do Meu Pai! Eis que a                
Minha Filha falou e eis que ele respondeu Não! Naquele grande dia,            
muitos chegarão a dizer: Senhor, Senhor! Eu direi: Apartem-se de Mim           
que Eu não vos conheço! Ele negou-me e assim como ele muitos que Me              
negam no dia de hoje, naquele grande dia serão lembrados quando           
disseram não! 

Muitos me negaram no passado e continuam a Me negar hoje! Eis            
que falei!” 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no Grupo de Orações no dia             
28 de outubro de 2019 

LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ 

O Leão da Tribo de Judá está entrando! Entra Senhor pela porta            
principal! Assenta-te na cadeira de honra nesta casa! Eis que estou           
visitando agora todos os Meus Filhos. Sala de oração! Sala de oração!            
Sangue de Cristo tem poder! Sangue de Cristo tem poder! Sangue de            
Cristo tem poder! Entra nesta casa agora pela porta principal, assenta-te           
no teu lugar de honra, faça o teu agir! O Senhor Amado entra agora! Está               
passando o Leão da Tribo de Judá! 

Estou entrando Eu agora, aquele que Me abrir a porta estou           
entrando! Sangue de Cristo tem poder! Sangue de Cristo tem poder!           
Estou mexendo Eu agora! Estou mexendo agora naquele que se levantou           
contra o que é Meu! Ai daquele que se levantou contra o Meu Pequenino!              
Estou Eu passeando! Estou Eu vendo cada casa selada para Mim! Estou            
cheirando! Está passando o Leão da Tribo de Judá! Estou cheirando! O            
que você veio cá fazer? Rua! 

Estou passando Eu agora! Estou cheirando Eu agora a casa que está            
selada para Mim! Estou visitando Eu as casas seladas a Mim! Estou            
cheirando Eu agora! Estou cheirando aqueles que são por Mim! Não           
tocará ninguém, aquele que está na Minha Mão! Estou percorrendo Eu a            
Terra vendo aquele que é selado Meu! Estou passando Eu agora no            
planeta que se chama Terra! Estou olhando Eu agora aquele quem é por             
Mim! 

Eis que eles se levantaram agora, mas aqueles que são Meus os            
Meus Anjos estão guardando. Leão da Tribo de Judá passando! Sião! Sião!            
Sião! Eis que virao momentos que serão de grande aflição, mas aquele            
que está por Mim, guardando Eu estou! Estou passando Eu agora um dos             
Filhos da Tribo de Judá! Estou visitando Eu agora cada casa separada por             
Mim! 

Tudo aquilo que se levantou, se levantou para cair! Estou passando           
Eu agora na casa de Filho Meu! Leão da Tribo de Judá passando! Leão da               
Tribo de Judá passando! Leão da Tribo de Judá passando! Estou cheirando            
o que é Meu! Estou quebrando Eu agora todo dardo inflamado lançado!

Estou chamando Eu agora para a Batalha Guerreiros Meus! Estou          
cheirando Eu agora! Não toqueis no que é Meu, senão Eu vou sacudir             

1 
30



agora! Não toqueis no que é Meu! Aquele que tocar no que é Meu vou               
abaixar a Mão! Aquele que sabe falar em línguas, entre na batalha agora!             
Iesu! Iesu! Iesu! Batalha! Batalha! Batalha! Iesu! Iesu! Iesu! Queima!          
Queima! Queima! Derrubem! Seja quebrado!  

Estou passando Eu na Terra para quebrar, ninguém toca em Filho           
Meu! Tomem posição de luta! Estou passando Eu agora, o Leão da Tribo             
de Judá está passando em casa selada para Mim. Ninguém toca em Filho             
Meu. Eis que falei 

 YESHUA HAMASHIA 
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Mensagem dada a irmã Valery durante o desabafo da irmã Eliane no Chat             
Remanescentes no dia 28 de outubro de 2019 

SINCERO ARREPENDIMENTO 

FILHOS, SHALOM! OUÇO UM CORAÇÃO SINCERO E ARREPENDIDO.        
O MEU SANGUE TEM PODER PARA QUEBRAR TODA E QUALQUER          
INVESTIDA E ARMADILHA DO INIMIGO 

SEI, OUÇO! OUÇO A TUA ALMA! OUÇO O TEU ESPÍRITO! EIS QUE            
APAGO! APAGO PORQUE VI O TEU ABRIR DE CORAÇÃO, ERA O QUE            
FALTAVA: SINCERIDADE! AGRADOU-ME TE VISITAR O ESPÍRITO E ALMA         
HOJE ELIANE! 

EIS QUE EU SOU DEUS DA TUA VIDA, DA TUA CASA! TE            
FORTALEÇO, VOS FORTALEÇO, EIS QUE LEVANTO O CAÍDO, O         
ARREPENDIDO! NÃO MAIS LEMBRO EU! EIS QUE TUDO SE FAZ NOVO.           
VÃO E NÃO PEQUEM MAIS! 

EIS QUE FALO AGORA 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Fabiola no dia 29 de outubro de             
2019  

CONFIANÇA 

Eu chamo as estrelas pelo nome! Chamo a cada uma! E como            
querem limitar o Meu Poder? Como querem limitar a Minha Vontade?           
Como querem limitar o Meu Querer? Como querem limitar? Oh como           
querem limitar! Ah! Eis que Eu formei a todos do pó da terra. Qual              
imaginação seria capaz de imaginar isso? Nenhum cientista mais         
poderoso, mais brilhante! Ninguém nessa Terra, nesse planeta chamado         
Terra pode imaginar a imensidão e os Meus Mistérios. E nem o Meu Filho              
sabe! Nem o Meu Filho sabe! Nem o Meu Filho sabe! 

Questione? Questione para que? Para que questionar? Para que         
perguntar? Onde está a fé? Onde está o conhecimento? Onde está a            
confiança? Quero confiança em Mim e naquele que Eu Sou uso sem            
questionar! Sem perguntar! Eu uso como Eu quero, quem Eu quero, no            
momento que Eu quero! Ah pois Eu Sou tenho o poder para tudo.             
Confiança é o que Eu quero, pois fé muitos dizem ter, mas confiança lhes              
falta! Confiança! Confiem! Confiem em Mim! Aleluia! Aleluia! 

E naquele grande dia hein, como será? Se lhes faltar a confiança            
estarão perdidos em meio ao caos! Estarão perdidos em meio a tanta            
tribulação! Como será, hein? Confiem! Confiem! Confiem! 

Eis que deixo a Minha Paz contigo. Eu Sou falei! 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 29 de outubro de             
2019 

DONS ESPIRITUAIS. DUBAI 

De hoje em diante vocês devem saber que o que está a acontecer             
no mundo espiritual é materializado no mundo físico, ainda que não           
vejam com os vossos olhos! Quando Eu digo que coloquei Anjos com            
espadas desembainhadas, tem Anjos de Fogo com chamas laranjas e          
vermelhas nas vossas casas, nas vossas saídas, guardando as vossas          
parentelas. Estou levando vocês para dimensões celestiais, para que         
renovem as vossas mentes. 

Eis que a Minha Palavra diz renovai as vossas mentes (Romanos 12,            
2). Eis que a palavra de hoje sobre Dubai mostra que toda ferramenta,             
todas as construções são cobras, são ossos, são demônios. Todas as           
potestades estão alinhadas ali e que aquele país Dubai foi construído,           
projetado desde o buraco do inferno. Aquele país está por cima do próprio             
abismo. Eis que toda a potestade, todos os demônios estão lá por isso             
levei a mostrar que desde o pequenino ao grande que tocou e começou             
aquela obra não sobrará ninguém porque todos eles vão sentir a Minha            
Mão, o peso Dela. 

Aquele que construiu a abominação das abominações, eis que Eu          
estou alertando aqueles que ainda são Meus para saírem desse lugar o            
mais rápido possível. A passagem da Bíblia em Mateus 24 diz que aquele             
que está no campo corra! Fuja! Eis que estou dando Eu a Palavra. Saia de               
lá Povo Meu, largue tudo, abandone! Eis que a afronta é grande, eles             
estão Me afrontando no dia em que Israel declara a independência! Eis            
que eles estão afrontando no dia que a nação do Meu Coração proclama a              
independência! Estão afrontando, mas verão que Eu Sou! 

Estou dando Eu o alerta mundial, saiam de lá! Saiam de lá porque             
eles estão lá. Saiam daquele país porque tudo é abominação da           
abominação! É bandeja oferecida! É bandeja oferecida! São os mais altos            
cumes que eles levantaram para Me afrontar! São os mais altos cumes            
que eles levantaram para Me afrontar! Eis que constroem! Constroem          
cada vez para cima para me afrontar! Engalanados são aqueles que           
recebem a bandeja! Corram enquanto é tempo! 

Sai da Sodoma do Médio Oriente! Sai da Sodoma do Médio Oriente!            
Sai de lá! Sai de lá! Ei! Abandonam tudo, saiam! Eis que estou chamando              
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para o Êxodo, saiam! Saiam! Saiam da Sodoma e Gomorra do Médio            
Oriente! Ei! Larguem tudo o que tem! Saiam de lá enquanto é tempo             
porque Eu vou destruir! Eu vou destruir! Ai da afronta! Ai dessa afronta!  

Eis que falei 

ABBA PAI 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a Pra. Nilva no dia 29 de outubro de 2019 

FUJAM DE DUBAI!  (urgente) 

Aquele que está naquele lugar comece a se preparar para sair de lá!             
Comece a se preparar para sair de lá! Aquele que é Meu e está na               
redondeza é para sair de lá! Eis que Eu vou abanar a Terra! Eu vou               
abanar a Terra, o chão vai abrir! O chão vai abrir! Não espere pelo dia, a                
Minha Palavra diz que aquele que está no monte não volte atrás, aquele             
que está em cima do telhado não desça (Mateus 24, 15-22); aquele que é              
Meu no dia que se chama hoje comece a sair porque Eu vou abanar a               
Terra, eis que eles afrontam e querem afrontar. Existe afronta maior que            
esta de sentar no Trono que é do Meu Filho? A Minha Mão vai pesar! 

Ai de vós cidadãos do mundo, vocês que sabem! Ai de vós cidadãos             
do mundo, vocês que sabem e estão lá! Corram enquanto é tempo!            
Corram enquanto é tempo! Saiam de lá! Corram! Aquele que tem, ajunta            
o que é seu e corra. Êxodo urgente porque Eu vou pesar! Não afrontarão            
aquele que é o Meu Filho! Nesse dia saberão que Eu Sou vou abanar esta              
Terra! Corram! Corram!

Estão eles preparados para levantar aquele que é deles, mas eis           
que Eu Sou conhecerá! Corram! Fujam dela! Fujam dela! Ai desse dia! Ai             
desse dia! Atentai o Meu Chamado para as nações, eis que alerto os             
cidadãos da Terra! Estou Eu em pé no dia que se chama hoje, alertando              
os cidadãos do planeta que se chama Terra! Aquele que estiver naquele            
lugar, corra! Aquele que estiver naquela zona, fuja! Aquele que está lá,            
ajunte o que é seu e saia imediatamente porque Eu vou abanar! Não             
tolerarei afronta como essa! Aquele, digo Eu, basta! 

Até aqui chegam vocês, daqui não passarão! Afronta! Hum! Ai desse           
dia! Ai dos cidadãos desta Terra! Muitos pedirão para que o chão os             
engula! Muitos pedirão para se esconderem nas cavernas! E não terão           
lugares para se esconderem aqueles que colocarem a planta de seus pés            
lá! Porque a Minha Mão vai pesar em toda parentela e toda geração de              
todo aquele que colocar as plantas do pés lá porque naquela hora, aquele             
que tem intenção de colocar lá o pe, seja por curiosidade, na expectativa,             
eis que Eu alerto, corto! Corto! Corto! Corto! Corto! 

Todo aquele que está no planeta que se chama Terra que alimentar            
a curiosidade para as coisas que estão se preparando naquele lugar irá            
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ver coisas que nunca viu porque Eu Sou! Todo aquele que se ajuntar seja              
de que denominação for, seja de que país for, ai! Ai! Ai! Haverá choro de               
perdição! Haverá ranger de dentes! Até na sepultura agoniarão! Fujam!          
Fujam! Fujam! Corram! Corram! Corram porque o que acontecerá ali          
homem algum jamais viu! 

Covil de inferno! Covil de víboras! Cobras! Esqueletos! Todos eles          
estão enrolados nos outros, desde aquele que está participando ou          
participou do plano de construção! Todo! Todo! Todo! Todo que meteu a            
mão nessa coisa, a Minha Mão vai pesar! Ai! Ai! O inferno todo está lá!               
Ainda deixaram a boca aberta para afrontar. Ainda estão nessa cidade, se            
pode chamar nação? Que corra! Que corra! Que corra! Abandonem tudo e            
fujam! Fujam! Fujam! Fujam!  

Ai de quem meteu a mão no arado desta coisa aí! Ai de quem              
meteu a mão no arado desta coisa aí! Ai de quem meteu um parafuso aí!               
Ai de quem projetou! O projeto saiu do inferno! Fala Filha! Fala Filha! Eu              
sei que tu não gostas: Foi projetado no inferno porque o inferno todo veio              
a superfície! A sedução de Dubai, o último encantamento! Fujam com a            
roupa do corpo, abandonem tudo! Estão eles instalados em todos os           
lados, entraram em tudo o que é lugar! Aquele que ouvir esta mensagem,             
largue tudo e corra! Corra antes que fique com a alma aprisionada de vez. 

O Senhor me dá a visão que não existe um palmo daquela terra que              
eles não estejam. O próprio inferno abriu um buraco debaixo desta nação            
toda. Os Anjos do Senhor nem sequer tocam com os pés lá, eles estão              
observando para ajudar os que querem se retirar! A evacuação deve ser            
imediata. O luxo está lá, o brilho está lá! Tecnologia, tudo o que é regalia               
no nível mundial está lá. Tem bandeja para tudo que é cobiça! Tudo está              
lá! O imitador do Criador imitou e fez um país. Não foi levantado somente              
por mão humana. O mesmo dia da inauguração é o mesmo dia da             
independência de Israel! De todas as gerações participantes não ficará          
ninguém lá! 

Aquele que diz que perdeu a oportunidade de trabalhar em Dubai foi            
livramento, propósito! Há muitos Filhos Meus que queriam trabalhar lá,          
mas Eu não permiti! Outros foram desobedientes, trabalhar em Dubai é           
trabalhar no mundo da sedução! 

Eis que falei 

ABBA PAI 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 30 de outubro de 2019 

ARMADURA COMPLETA 

Eu ajuntei pessoas de várias denominações! Eu ajuntei as Minhas          
Ovelhas espalhadas pelo mundo afora. Eu reuni para estarem todos          
juntos. E o aprendizado é uns com os outros porque cada um foi instruído              
com uma forma de batalhar e esta batalha torna a Armadura completa. 

Cada um aprende com o outro, foi por isso que Eu vos ajuntei para              
que estivessem em Minha Presença. Desde o Princípio da Criação todo o            
ensinamento é como um todo, mas eis que o homem separou e começou             
a usar em proveito próprio. Eis que Eu Sou ajunto a Minha Igreja, ajunto              
a Minha Noiva para usar a Armadura que lhes dou! Armadura completa!  

E os dons que Eu tenho derramado, muitos dos Meus Filhos não            
estão despertos para usá-los, mas eis que vos digo no dia de hoje, ativem              
os vossos dons porque já foram derramados! Eia! Acordem! Acordem!          
Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 30 de outubro de             
2019 

OFERTAS DE HALLOWEEN 

Muitos de Meus Filhos já estão prevenidos para não levarem as           
crianças amanhã, mas eis que muitas ofertas vem de forma sutil, por            
detrás dos panos. Eis que amanhã serão feitas muitas ofertas em           
restaurantes, padarias, lanchonetes, cafés, refeitórios! Muitos daqueles       
que trabalham lá dentro, no lugar de preparação, não são Meus e eis que              
para adorarem aquele fazem coisas que as pessoas não sabem! As           
pessoas comem ofertas por isso Eu recolho os Meus para casa! 

Nada do que será confeccionado amanhã é para ser comido!          
Existem padeiros que trabalham e não são Meus! Existem pessoas, por           
detrás da área da cozinha que não são Meus! Fazem oferendas nos            
terrenos! Muitos fazem para obter lucros! Eis que Eu recolho os Meus!            
Consagrem! Consagrem! Consagrem! Eis que não devem comer nada! Os          
Meus Pequeninos Eu guardo! As Minhas Crianças Eu recolho!  

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda durante oração no dia           
31 de outubro de 2019 

CASTELO DO INIMIGO RUINDO 

Eis que Eu tenho levantado os Meus para buscar a Minha Face em             
oração. Eis que Eu tenho derrubado em vários lugares do mundo, o            
Castelo do inimigo, ele ruiu! Nenhum dos Meus Pequeninos, nenhum dos           
Meus Adolescentes serão atingidos, serão pegos, serão lançados! Diz o          
Senhor: Eis que o Castelo do inimigo está ruindo! Eis que Eu tenho             
colocado os Anjos para guardarem os Meus Filhos! Eis que Eu tenho            
recebido os pedidos de oração dos quatro cantos da Terra! Eis que Eu             
tenho recebido o jejum! Tem subido! 

Filhas estou com vocês! Estou com vocês Filhas! Estou com vocês!           
Eis que o que estão fazendo não é em vão, diz o Senhor! Eis que Eu tenho                 
levantado a Legião dos céus! Legião de Anjos tem acompanhado as           
vossas orações até o Meu Trono! 

O Senhor tem levantado os Anjos para guerrear em nome do           
Senhor Jesus! O Castelo do inimigo tem ruído! Tem ruído o Castelo do             
inimigo! Receba em nome do Senhor Jesus! Filhas, eis que o Castelo do             
inimigos está caindo! 

Marche! Marche! Marche! O Senhor está na Guerra e com a Sua            
Espada em punho! O Senhor tem levantado a Sua Espada e tem dito:             
Marche! Marche! Marche porque Eu Sou o Capitão! Glória! Glória! Glória! 

Eis que estou com cada uma de vocês, Filhas! 

ABBA PAI 
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Fonte: https://444prophecynews.com/day-of-justification-kristina-heuken-goossen/ 

2019.10.31 - DIA DA JUSTIFICAÇÃO! 
Dia da justificação! 
Olá meus queridos! 
E também os últimos dias foram cheios de surpresas e até hoje houve um 
maravilhoso presente da graça de DEUS em minha vida! 

HALLELUYAH! 
Bendito e louvado seja o SENHOR! 

Ontem à noite, depois que terminei o Jó 13, veio esta palavra para mim: 

MEU filho, ouça, quero que você saiba algo: 
Quem é justificado diante de Mim? 
e quem pode estar diante de Mim? 

Você sabe disso e está sempre procurando o meu rosto! 

Portanto, ouça esta palavra: 

O dia das justificativas está chegando e é mais rápido do que muitos agora 
pensam! 

O relógio já está correndo e o tempo está acabando e o seu fim é certo! 
Por que você é tão arrogante, oh homem? 

Você não sabia que não pode ficar sem mim, nada pode e nada é? 
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Por isso, pergunto novamente: o orgulho de Satanás não o fez cair? 
Dos céus, eu o joguei por seu orgulho! 

Portanto, lembre-se sempre de quando chegar o dia da justificação! 

O orgulho do homem raramente traz o bem! 
Mas seu conhecimento, de Me conhecer, seu CRIADOR, e louvor, glória e ME 
honra! 

ONDE ESTÁ AGORA MINHA HONRA? 

Que recompensa você pode esperar! 

Nada é tão difícil quanto a ingratidão do homem! 
MEU, mas é ótimo PREENCHIMENTO! 

HONRA, a quem a honra é devida! 
E para a POEIRA se tornará novamente: 
O que é POEIRA! 

Assim fala, 
o VERDADEIRO E TODO-PODEROSO DEUS!

Amém 

Leia Jó 13 
Jó reprova seus amigos 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 31 de outubro de 2019 

CONTINUEM NA OBEDIÊNCIA! 

A mensagem tem que chegar ao destinatário final! A mensagem          
deve chegar porque trata-se de desbloqueio de qualquer tipo de          
sentimento, de revolta para com o Senhor, além de se tratar de uma             
mensagem para salvação das Almas. Muitos buscam e não conhecem a           
voz do Senhor e eis que chega o momento de acordar as pessoas. Façam              
a vossa parte, entreguem! A mensagem tem que ser passada, Eu alerto!            
Façam a vossa parte!  

Todas as aves que estão voando debaixo desse nevoeiro, estou Eu           
quebrando as asas! Estou quebrando Eu as asas! Aquele que está           
cirandando estou quebrando Eu! Não disse Eu que guardarei e livrarei os            
Meus? Continuem na obediência! 

Oferta! Oferta! Oferta! Filho Meu não come oferta consagrada! Filho          
Meu não come oferta consagrada ao inimigo de sua alma! Aqueles que Me             
obedeceram Eu livrei. Muitos se levantaram para orar e jejuar! Filho Meu            
alertou o mundo e ficou alerta! 

Não disse Eu que guardarei os Meus? Vigiem em Minha Presença           
com oração, jejum e santificação que as demais coisas Eu coloco a Mão!             
Continuem em vigilância porque os Meus Anjos estão em batalha!          
Quebra! Quebra! Quebra! Os inimigos estão sendo confundidos na mente,          
embaralhados, não estão entendendo, perderam a direção para onde         
iriam, estão se chocando um com os outros assim como no passado todos             
eles serão confundidos e destruídos! Eles com eles se derrubarão! Estou           
Eu a colocar a cegueira! Eles com eles se chocam! 

Meus Filhos fiquem em Espírito de batalha! Oferta para ninguém!          
Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 31 de outubro de 2019 

INTERCESSÃO. FESTAS PAGÃS (urgente) 

Orai uns pelos outros porque vocês fazem a vossa parte, mas           
muitas das vezes vocês não alcançam os vossos porque eles estão longes,            
estão distantes e no momento da oração, eu faço como o Comandante            
que chegou a frente de Nínive e disse Senhor basta que tu me dês uma               
ordem! 

Eu também Sou e tenho pessoas ao Meu Cuidado e estas quando Eu             
dou uma ordem, elas acatam! O Senhor dará a ordem e ele será cuidado,              
será salvo, será liberto! 

Eis que Minhas Filhas oraram (Luana e Valery) e estou enviando Eu            
no dia em que se chama hoje a oportunidade da escolha dele porque eles              
queriam impedir. Ai deles! Ai deles! Ai deles se ele partisse sem uma             
decisão! Eu cobraria de cada um deles que impediu de chegar até ele             
porque a alma desceria, mas desceria sem salvação e o sangue dele seria             
cobrado na vida de cada um desses que estão ai porque não querem             
obedecer.  

Não querem ouvir! Continuem! Aquele que se suja, suja-se mais e           
aquele que é limpo limpe-se mais (Apocalipse 22,11: Quem é injusto,           
faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e quem é justo,             
faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda.) 

Estou Eu entrando com provisão naquele lugar. Servo Meu vai lá           
falar! Decisão final! Ainda que ele pisque os olhos é o suficiente para que              
os Meus Anjos o recolham para o Meu Reino. 

Eu não entro em porta fechada, mas Eu entro em porta que me é              
aberta. Eis que falei no dia de hoje e eis que os Meus Pequeninos Eu               
guardo porque vi os Meus Filhos clamarem e orarem. Muita cadeia foi            
quebrada, muita criança vai ser descoberta que tinha sido escondida para           
fazerem ofertas para o inimigo de vossas almas. Eis que os Meus Anjos             
quebraram as cadeias! Os planos saíram frustrados porque agindo Eu          
quem impedirá? 

Dobrem! Dobrem! Dobrem as orações e os jejuns! Três dias! Eis           
que as Minhas Filhas sabem que são 3 dias. Usei a boca de uma Serva               
Minha que estava contida, mas eis que ela falou! Oh Zulmeia, Eu coloco             
palavras na tua boca! Usa o dom que Eu te dei! Eis que é hora de ajudar                 
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os teus irmãos com aquilo que coloquei dentro de ti. Partilhai! Partilhai!            
Partilhai! 

Não chamei Filho para bastidores não! Não chamei Filho para          
bastidores não! Não chamei Filho para bastidores não! Chamei Filho para           
frente da batalha! Eu não ajuntei Exército recolhido! Eu não ajuntei           
Exército de esconderijo! Eu não ajuntei Exército de caverna. Eu ajuntei           
Exército para que suba em cima dos montes para se ajuntar para a             
batalha! Eu ajuntei Exército para batalhar, para salvar almas! Eis que Eu            
vos reuni para serem Meus Guerreiros de Primeira Frente!  

Eis que falei! Shalom! 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 31 de outubro de             
2019 

PAIS DESOBEDIENTES (urgente) 

Se soubessem o que significa usar estas máscaras nas crianças!          
Hum! Se soubessem os portais que abrem! O inferno todo em festa! Hum! 

Qualquer oferta será cobrada aos pais! Vou pesar a Mão! Vou pesar            
a Mão! Libertei o mundo das trevas e eles por vontade própria persistem             
em descer! Vou pesar a Mão! Ah vou pesar a Mão!  

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Ana no dia 2 de novembro de 2019 

DETERMINAÇÃO 

Determinem dentro das vossas casas o que querem e o que não            
querem! Determinação! O que falam no mundo físico acontece no mundo           
espiritual! A vossa boca tem que falar e profetizar. O Senhor é Justo e é               
Fiel, se existir brecha consertem-se com o Senhor porque Ele coloca a            
Mão, mas nós devemos nos consertar na Presença Dele. Se tem alguma            
brecha que não se lembram, algo que aconteceu, mágoa, ressentimento          
melhor tirar e limpar. Nós devemos estar limpos na Presença do Senhor            
para que Ele seja Nosso Justo Juiz. 

Ele vê todas as coisas. Vê a humilhação, a afronta e nossa posição             
perante estas coisas! Os humilhados serão exaltados, mas devemos ir          
para o joelho e para o jejum! Movam as montanhas! Preparem-se para a             
batalha! O inferno não se preocupa se vocês choram ou se lamentam,            
apenas se interessa em vos derrubar de uma maneira ou de outra! 

O Senhor diz: Levanta-te que Eu Sou contigo! Coloca a Armadura            
que Eu te dei, ainda que eles riem! Ainda que eles zombem, Eu estou              
contigo porque quando Eu passei pelo Calvário fui humilhado,         
escarnecido, cuspido, maltratado, mas quando fui crucificado e quando o          
Pai levou o Meu Espírito, a Terra tremeu porque não esperavam eles que             
Eu fosse Filho do Pai Unigênito e Poderoso! 

Eis que os Meus Filhos não me buscam para verem o que posso             
fazer na vida deles porque Eu lhes dei autoridade e eles devem pegar             
essa autoridade e colocá-la em prática e assim a vossa casa ganhará            
fogo! As vossas casas serão chamas acesas e o inferno não entrará nelas             
porque foge do Fogo Santo! Brasa Santa! 

Posicionam-se na Minha Presença! Sacudam a poeira! Soldados        
Feridos levantem-se e continuem na batalha porque Eu sustento! Ele vem           
com tudo para afrontar! Ele vem com tudo para abater aconteça o que             
acontecer! Ele usa de tudo para vos humilhar! Ainda que fiquem abatidos            
no Espírito, vocês se levantam e dizem: Se o Senhor é comigo, quem será              
contra? Deus é Deus! Agindo Deus quem impedirá na face deste planeta            
chamado Terra? Os montes estão a cair! As águas estão a entrar! A terra              
está a se abrir! A lava está a subir! 
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Os de nossas casas são os primeiros a se levantarem quando           
estamos no caminho do Senhor. Todos nós passamos por isso! Os           
primeiros a perseguirem são os de casa, as vezes são os piores! O inimigo              
de nossas almas não faz carinho, ele bate em nossas caras! Ele vem com              
tudo para nos magoar, nos machucar! Uma coisa é amor ao próximo e             
outra é aceitar o que vem de fora! São coisas distintas! 

Se nós duvidamos criamos brechas! Devemos orar e pedir com          
autoridade que o Senhor colocou em nossas bocas. Em Nome do Nosso            
Senhor Jesus Cristo, os Anjos entram em batalha para guerrearem,          
porém se duvidarmos, os Anjos se perguntam se devem ou não ir! É para              
fazer ou não é para fazer! Não pode existir a interferência! Não se             
admirem se as coisas se levantarem quando estivermos em batalha!  

Renovai as vossas mentes e eis que vereis coisas novas porque está            
se aproximando os últimos tempos! As batalhas dos últimos dias não são            
iguais aquelas de antigamente! O Senhor está revelando coisas novas a           
nível mundial todos os dias, assim como os Remanescentes que serão           
revestidos de luz e poder! Nível completamente diferente que os olhos           
humanos jamais viram! É necessário ganhar resistência agora porque os          
dias serão piores daqui por diante! Vocês estão sendo treinados! 

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 2 de novembro de 2019 

LIMPEM AS VOSSAS VESTES 

Eu vos ajuntei para construir, para estarem juntos para a batalha!           
Limpai as vestes nas pequeninas coisas, que estão lá escondidas, que tem            
sim! Muitos ouvem, ouvem, mas não tiram, sempre ficam com elas           
agarrados, os vestidos estão manchados! Acham que subirão assim? Hã?  

Muitos a desobedecerem: eu ouvi mas vou fazer o que me apetece            
ou eu ouvi mas eu acho que não é bem assim! Guerreiros em rebeldia              
porque muitos ouvem e não querem obedecer! Num campo de batalha é            
derrotado, fica aprisionado! Clamam: Socorro! Socorro Senhor! A        
orientação é dada e não obedecem!  

Eis que tenho muitos Corpos espalhados pelo mundo afora. Aquele          
que não quer obedecer está saindo pela sua própria vontade! Eu trago e             
ajunto outros! Aqueles que são Meus não se perderão não, mas aqueles            
que fazem as suas próprias vontades pelas suas próprias escolhas          
perderão!  

Muitos tem livre-arbítrio e cobriram as cabeças! Eis que estou          
repetindo a mesma Palavra e lembrarão naquele dia porque vocês sabem           
que são! Como todo pai que gosta e ama os seus filhos, alerta! Alerta!              
Alerta! Pai de Filho pródigo diz não vais porque não convém e o filho              
decidi ir! Então vá! 

Lembra-te de uma coisa que no dia que se chama hoje não é o dia               
que se chamou há dez anos! No dia de hoje podes ir e não ter volta                
porque o curral dos porcos está em todo lado! O lamaçal está em todo              
lado, a Sodoma e Gomorra deste mundo! Podes não encontrar o caminho            
de volta!  

Por isso se tens a salvação, guarde aquilo que tu tens! Muitos            
querem mas não conseguem se libertar porque o que está dentro dele é             
maior! Tem que vir com sinceridade para que haja salvação! Muitos tem            
as orelhas, mas não ouvem! Muitos tem os olhos, mas não vêem! Muitos             
cheiram, mas o cheiro não entra pelas narinas porque muitos estão           
tapados por si próprios!  

Ah! É um entra e sai! É um entra e sai, mas o dia em que a porta se                   
fechar vão bater nela e não entrará porque o trem já voltou ao ponto de               
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partida! Os Meus Anjos estão segurando a porta que está a segundos            
para fechar! Eis que ela não está aberta, a porta já está encostada!  

Eis que eu falei no dia de hoje! Shalom 

YESHUA HAMASHIA 

2 
50



Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-antichrist-spirit-great-chaos 

O Espírito do Anticristo 
 e Grande Caos 

Recebi esta mensagem em 21 de novembro de 2019 enquanto orava: 

TEMPO: 

"Diga ao MEU povo que o tempo está ficando cada vez menor... e que              

o tempo restante nesta terra está diminuindo. Não espere para não fazer as           

coisas que sussurrei em seu coração e mente. Agora é a hora de agir e ME                

seguir. 

TRIBULAÇÃO DOS SANTOS: 

MINHA soberania se aproxima, mas primeiro vem a tribulação dos          

santos... eles devem ser testados para se mostrarem aprovados (Tiago          

1:12). Muitos que Eu já testei e alguns passaram... e outros não. Aqueles             

que não o fizeram agora estão seguindo seus próprios caminhos e           

dispositivos. Eles ouviram o inimigo de suas almas e o seguiram. Embora            

eles digam que são meus, eles se apegam às doutrinas dos demônios que             
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são contra a Minha PALAVRA e contra MIM! Lembre-se de que qualquer            

pessoa que vive em pecado ou tolera viver em pecado fez sua escolha. 

( NOTA:  Eu acredito que o Senhor está falando sobre a igreja prostituta que 

está enganando as pessoas com seus falsos ensinamentos e maneiras 

mundanas.) 

O ESPÍRITO do ANTICRISTO: 

O espírito anticristo já está aqui e assume muitas formas. Ele desliza para             

dentro das mentes das pessoas, causando erros. Somente os que estão           

firmemente plantados em MINHA PALAVRA poderão escapar deste grande         

engano. (Mateus 24:11-13) 

VERDADEIROS DISCÍPULOS: 

Tornem-se MEUS verdadeiros discípulos e ajude os outros a fazê-lo também!           

O que significa ser MEU discípulo? Fazendo o que fiz quando estava na terra!              

Fazendo o trabalho de MEU PAI de curar os doentes, expulsar demônios e             

levar o REINO DE DEUS às pessoas. (Mateus 10:8) 

GRANDES CAOS: 

Diga ao meu povo que um grande caos está prestes a espalhar em todo o               

mundo, mas eles NÃO devem ser apanhados nele, pois é um engano do mal.              

Mantenha-se focalizado em MIM, MINHA PALAVRA e MINHAS direções e você           

escapará da armadilha. (Lucas 21:34-35) 

Não deixe o medo se apoderar de seus corações… repreenda-o e ele fugirá!             

Comande todos os espíritos atormentadores a deixar você também, em MEU           

NOME e eles terão que ir! (Tiago 4:7) 

Mantenha-se concentrado, MEUS amados, e você brilhará intensamente para         

MIM! Segure as coisas que tenho lhe dado e não deixa ninguém e nem              

demônios tirar de você. Eu lhe dei alegria, paz, amor, reconciliação,           
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liberdade, sabedoria e direção. Segure eles bem firmemente e ande com           

eles. 

Lembre-se de que nenhuma arma formada contra você prosperará! (Isaías          

54:17) 

SEU AMADO SALVADOR, 

JESUS " 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

ALERTA AS NAÇÕES 

Tenho Eu alertado em tudo que é tipo de nacionalidade: árabe,           
francês, inglês, espanhol, italiano, vietnamita, coreano, português,       
indiano, chinês, coreano, japonês...América Latina, América do Norte,        
Europa, todos estão sendo alertados segundo a sua língua materna na           
face da Terra e ninguém dirá que os alertas não foram dados para todos! 

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

BÍBLIA ADULTERADA 

Muitos se desculpam que a Bíblia foi adulterada, porém Ela foi           
adulterada na Palavra deles para aquilo que lhes convém porque Minha           
Palavra está lá! Foram feitas várias traduções, de acordo com aquilo que            
lhes convém porque a Minha Verdade está lá! Só estarem atentos,           
buscarem o Meu Espírito que falará dentro das Palavras que estão ali            
escritas. 

Foi adulterada? Sim, porém naquilo que lhes convém! É a desculpa           
que dão a Minha Igreja para que não falem a verdade porque cada um              
que se coloca como nome de religião, usa a Bíblia da maneira que apraz e               
lhe convém, mas não falam a verdade! Eis que serão cobrados por mentir             
e omitir as verdades que estão na Minha Palavra porque os Meus Filhos             
vão obedecer os ensinamentos de toda Alma, Corpo, Espírito e Coração. 

Por causa de dizer aos Meus Filhos que a Bíblia foi adulterada            
introduziram coisas que não são Minhas, fizeram Bíblias para si próprios           
segundo às suas próprias conveniências, fizeram traduções segundo as         
conveniências de cada instituição. Eis que naquele dia será cobrado à           
aquele que colocou a mão no arado com conhecimento da alteração que            
estão fazendo porque a Minha Palavra é Justa e Fiel, não volta atrás! 

Eis que falei! 

ABBA PAI 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

NÃO TEM MAIS TEMPO! REMANESCENTES 

Conforme está a bater meio-dia os relógios estão apontados para          
cima. Estou Eu confirmando do Meu Mais Alto Trono porque a Palavra que             
foi derramada sobre os Meus Servos foram usadas neste planeta que se            
chama Terra. Está tudo pronto para aquele que atender o chamado e para             
aquele que não atender o chamado, alertado foi! 

Meio-dia, quem vai subir, vai subir! Quem vai ficar, vai ficar! Está            
tudo pronto! Subirão como relâmpagos! Os Anjos estão prontos! Muitos          
verão o que tenho preparado, será uma surpresa para muitos! 

Está a chegar a hora em que o mundo verá aqueles que são Meus,              
que Eu tenho preparado para trabalhar para Mim! Verão e muitos saberão            
que foram escolhidos nessa hora e que muitos rejeitaram por          
desobediência. O planeta está com expectativa para saber quem são os           
Meus! Breve! Breve! Breve! Muitos terão surpresas por sua própria opção!           
Ah! Será surpresa das surpresas para o planeta que se chama Terra! 

Naquele grande dia, os Meus Escolhidos para a Grande Colheita          
serão despertados. Nem o mundo sabe, nem revelação fiz ainda, será           
surpresa para muitos. Os céus e a terra, a natureza, os Anjos aguardam             
para ver com expectativa o que vai acontecer!  

Aquele que se bate no peito para dizer: eu sou. Ah! Ah! Não! Não!              
Olhe as tuas vestes, aquele que esta em pé que vigie. Por causa da              
prepotência, porque o homem é falho e facilmente frágil, se julga melhor            
que o outro por isso até aquele que Eu revelei que é porque Me buscou               
para confirmar, não lhe foi dado a direção para falar! 

Eis que falei! Shalom 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 3 de novembro de             
2019 

 NOIVA DESPREVENIDA (urgente) 

Eis que Eu tenho alertado a Minha Noiva para que saiba no dia que              
se chama hoje, Eu a tenho chamado para lavar a sua vestimenta! Tenho             
chamado a Minha Noiva para o concerto! Tenho chamado a Minha Noiva            
para verificar a vestimenta, analisai a vossa conduta, analisai o vosso           
olhar, o vosso ouvir, o vosso falar. 

Noiva! Noiva! Noiva! Cada um de vocês tem a certeza que vai subir?             
Verifica a tua conduta quando foi no Princípio na Minha Presença e a sua              
conduta que está tendo no dia de hoje. Tenho Eu chamado a Noiva para o               
concerto porque muita Noiva tem o vestido manchado. Tenho ímpios          
prontos para subirem, ímpios que não conheciam a Minha Palavra, mas           
eis que eles tem largado tudo para terem intimidade comigo e se            
converterem ao verdadeiro amor do Cristão, para estarem na Minha          
Palavra. 

O Meu Leão está passando na Índia, Vietnam, tem alcançado          
aqueles que não me conheciam e idolatravam deuses, estátuas e muitos           
tem se convertido para Mim porque tem ouvido o chamado do mundo            
ocidental para o mundo oriental, eis que Minha Palavra tem chegado! 

Eis que Minha Noiva que se diz pronta para subir, dentro dela            
muitos terão surpresas. Serão surpreendidos porque pensam que está         
chegando a hora e irão para a casa, ficarão neste planeta que se chama              
Terra, entrem para o concerto! Alerta urgente! Pastores, diáconos,         
dirigentes de coral, missionários, evangelistas, obreiros, todo aquele que         
se diz que tem título na obra, que coloca a farda para trabalho de              
evangelização, de ganhar almas. Hum! Olhem para a vossa vestimenta, o           
que tem feito em cima dos palcos, dos altares que pregam a Palavra, o              
que tem feito nos bastidores, na vossa intimidade, o que tem feito na             
vossa família, na vossa parentela. 

Muitos se apresentam santos perante a Igreja, mas eis que quando           
saem da presença estão no mundanismo. Eis que naquele dia subirão           
muitos e aquele que julga que vai subir, encontrará a porta fechada e             
quando perguntarem o que está a acontecer porque muitos tem Eu           
estado a chamar, mas tem colocado dúvidas em seu coração, porque não            
atendem, não querem descer da posição o qual colocaram ou foram           
colocados para ouvir o Meu Chamado! Tenho Eu tocado as trombetas para            
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toda a Minha Igreja no planeta Terra. É para toda a Igreja ouvir o Meu               
Chamado e entrar para o concerto! Estou Eu passando nas portas deste            
planeta que se chama Terra no tempo que o Pai me concedeu pela graça              
do Senhor e vocês entrarem para o último arrependimento. 

Eis que muitos serão surpreendidos naquele grande tempo porque         
verão muitos subirem e eles ficarão! Ai daqueles que ficarem, naquele           
grande dia se despertarão que foram alertados e não quiseram ouvir!           
Alertados! Alertados! Alertados! Muitos colocaram as dúvidas no coração,         
no ouvir e em quem fala, mas eis que o Meu Espírito foi liberado sobre o                
planeta Terra, pela boca dos pequeninos, dos grandes, dos desconhecidos          
neste mundo para alertarem a Igreja que a Minha Chegada é iminente! 

Eis que muitos sorrateiramente rastejam, olham e apontam as         
línguas, muitos tem sido as víboras que entraram, muitos são os fariseus            
que se levantaram para soprar ventos de veneno, mas está repreendido!           
(O Senhor me permite ter a visão de cobras gigantes que se chamam             
anacondas, com a mandíbula, olhos abertos e língua.) 

Eis que naquele grande dia, muitos se questionarão e perguntarão o           
que aconteceu, o que se passou. Se darão conta que muitos alertas foram             
para todos e que duvidaram. Semente de dúvida não passa pela porta            
celestial! Semente de dúvida naquele que conheceu a Minha Palavra vai           
para o Grande Refinamento! E ai daquele dia, assim como os Meus Filhos             
tem falado, Eu volto para confirmar nessa altura, muitos pastores não           
saberão o que fazer porque a Igreja pedirá conta das crianças e demais             
pessoas que desapareceram, além deles não terem avisado sobre a Minha           
Chegada. Ai como será aquele que é conhecedor da Minha Palavra que            
não está a alertar! Eis que os homens se tornarão autênticos demônios! 

Muitos pedirão para que as pedras lhes caiam em cima por           
desespero porque conheciam a Palavra, sabia a Palavra, mas não          
quiseram ouvir, preocuparam-se em murmurar! Preocuparam-se em ver        
quem falava, em ver os olhos dos outros, mas esqueceram-se das traves            
dos seus próprios olhos. Ai neste dia haverá choro e ranger de dentes!             
Ah! O inferno estará solto! Estarão à caça das almas, daqueles que eram             
pertencentes a Noiva, que ficaram! 

Ai desse dia! Noiva! Noiva! Noiva! Tu que ouves este chamado,           
apruma-te enquanto é tempo. Larga! Larga! Larga! Abra mão deste          
mundo! Abra mão deste mundo para subir porque aqueles que ficarem,           
Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! 
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Eis que muitos da Noiva dizem Eu vou subir! Vou subir! Não se             
preocupam em ajuntar comida, água! Não se preocupam em ajuntar          
mantimentos! Muitos serão apanhados desprevenidos! Clamarão: Senhor!       
Senhor! Baterão a porta, mas eis que ela já fechou! 

Ai! Nesse dia que para quem ficar, já não estarei presente, fará a             
escolha a sangue frio! Ai desse dia! Ai desse dia, quem estiver na Terra!              
Arrepende-te oh tu que dormes ainda quanto é tempo! Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 3 de novembro de 2019 

PARA OS VARÕES (urgente) 

Filho que está na Minha Presença, Filho ímpio, Filho Justo, serve           
para qualquer Filho que está neste momento no planeta que se chama            
Terra! Existem aqueles que conhecem a Minha Palavra, os quais são           
Ovelhas Fiéis, que estão batalhando para ganhar Almas e aqueles que           
conhecem a Minha Palavra e estão acomodados, encostados, que não          
fazem nada, não entram para a batalha, não entram para guerrear, mas            
eis que Eu tenho dado o alerta: Ponham-se na posição, no vosso lugar,             
comecem a ganhar as vossas Ovelhas! Os talentos foram distribuídos,          
mas não estão sendo usados, estão nas vossas mãos e fazem o que? Eis              
que quando forem chamados em Minha Presença darão contas de cada           
Ovelha que passou por vós, se não colocou a mão para indicar o caminho              
da salvação. 

Existe o ímpio que está com a cabeça que não quer ouvir e existe              
aquele que conhece a Minha Palavra e tem dúvidas, mas são pedras de             
tropeço que tenho Eu tirado das vidas das Minhas Filhas. Eu vou tirar             
porque não há mais tempo! É tempo de entrar na batalha, guerrear pela             
salvação de almas! Vocês não vêem que as almas estão aflitas? Ainda            
tem tempo de terem dúvidas? Não vêem que o inimigo de vossas almas             
entram para derrubar, para desfazer, para cair e não sobre nada! Vigiem!            
O inimigo de vossas almas vem com tudo para batalhar e vocês na             
acomodação sem fazer nada. Até quando se levantarão para guerrear? 

Tudo aquilo que entrou em vossas casas não era para entrar! Eis            
que Eu alertei! Unjam! Santifiquem-se! Obedeçam! Se entrou é porque          
encontrou brechas! Os filhos do inimigos são bem mais obedientes que           
muitos de Meus Filhos! Cada pessoa estranha que entra em vossas casas,            
cada saída dela deve ser ungida porque naquela brecha, os pés delas            
carregam toda imundície que está no mundo. As casas foram santificadas           
para Mim! Eis que Eu tenho estado a repetir! Repetir! Repetir a mesma             
coisa! 

Falei que a porta está a segundos de fechar! Muitos da Minha Noiva             
estão desatentos! Eis que despertarão com vestidos manchados no         
planeta Terra! Tenho Eu alertado, muitos tem saído da Minha Presença,           
pois Eu tenho chamado Exército de Reforço para substituir aqueles que           
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não querem estar em Minha Presença e muitos se darão conta que a             
porta fechou e que ficaram, isto é, não preparados, não prevenidos para a             
Grande Tribulação pela desobediência de não ouvir e pela falta de           
vigilância. Guerreiros de antiga batalha que estão acomodados serão         
substituídos pelo Exército de Reforço, Guerreiros de última jornada!         
Levantai nações! América! Europa levantai! Argentina! Brasil! Uruguai!        
África! Levantai! Estou revestindo o Meu Exército! Estou renovando o Meu           
Exército porque muitos não tem obedecido! 

No mundo espiritual os homens estão sendo sacudidos! Hum! A          
porta vai fechar e muitos ficarão aqui! Está tudo pronto para iniciar, não             
falta mais nada! Toda a Palavra está sendo dada pela boca dos Meus             
Pequeninos! Aqueles que tem sementes de dúvida ficarão; aqueles que          
são pedras de tropeços ficarão; ímpios que não estão presentes ficarão;           
Noiva não limpa vai ficar! Não tem como entrar! E o inimigo saberá quem              
é a Noiva que ficou! Eia! Naquele grande dia será terrivel!  

Ah! Eis que falei! 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=uzYWeBNvCiM&t=21s 

2019.11.04 - OS VENTOS DA MUDANÇA ESTÃO CHEGANDO 

Eles estão soprando em turbulência. Esteja pronto para receber Minha          
benção. As flechas disparam quando as estrelas caem do céu. A mudança            
está chegando. Meu corpo está prestes a subir. Meus filhos estão em posição             
de receber a Minha glória. Cada criança é colocada onde será melhor usada.             
Muitos dos meus filhos não estão prontos. Portanto, eles devem se sentar à             
margem. Não posso usar aqueles que não são obedientes à minha palavra.            
Somente aqueles que se renderem plenamente serão usados. 

O número é pequeno. Eles são a Minha noiva e sairá em Mim             
conquistando e sendo conquistado antes que seu infinito se retornar para           
casa, para mim. Há muito que vou pedir dela. Mas eu a preparei e a equipei                
com tudo o que Eu vou pedir dela. 

Ela será vitoriosa e irá governar e reinar Comigo. Seu treinamento           
está quase completo e, em breve, como uma flecha, ela virá a Mim e              
começará a caminhar ao meu lado, cumprindo seu chamado e propósito.  

Ela processará o mal pelo mal, enquanto julga as massas. Ela           
procurará aqueles que Me pertencem e ministrará aos seus corações. Uma           
visão esplêndida enquanto Ela se move pela terra e pelo céu. Eu chamei ela              
e ela me respondeu. Ela tem sido escolhida para servir a Mim e a Meu pai.  

Estreito é o caminho e poucos os que encontram. Aqueles que já o             
encontraram estão entre os meus escolhidos. O caminho da redenção é           
pavimentado com boas intenções, mas essas intenções não são o que           
conquistará almas. É o amor do meu povo que atrairá o Meu povo. 

Esse amor é o que fará a ponte entre a vida e a morte. A capa da                 
justiça reside no Meu povo. Foi dado para eles antes da fundação da terra.              
Só agora eles estão prontos para realizar as tarefas que lhes foram dadas há              
muito tempo. Eles não falharão porque GRANDE é Aquele que os lidera! 

Sua glória está além de qualquer coisa conhecida neste mundo e sua            
majestade vem de dentro. Nada se compara aos Meus escolhidos e nada            
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pode substituir o que eles foram chamados a fazer. Cada um executará            
Minha autoridade e devolverá ovelhas perdidas para Mim.  

Eles foram marcados e selados pelo Nome de Meus Pai! EU NÃO VOU             
PERDER NENHUM! Eles são marcados e Eu sei quem são Meus. Nunca mais             
eles fugirão de sua verdadeira identidade quando eles encontrarem Àquele          
que os criou. Conheço aqueles que são meus e Eu os recuperarei. Eles             
estarão comigo no paraíso neste dia. 

Seu Senhor e Salvador Yahushua 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 4 de novembro de             
2019 

CENÁ RIO MUNDIAL PRONTO (urgente) 

Quantos de vocês estão dispostos a pagar o preço? Quantos de           
vocês estão dispostos a pagar o preço para Me servir? Quantos de vocês             
estão prontos a abrir a mão para estar na Minha Presença? Abrir mão             
daquilo que vos agrada, daquilo que vos apraz? Abrir mão de um            
sentimento? Abrir mão de tudo aquilo que pertence a esta vida neste            
planeta que se chama por Terra? Quantos de vós estão dispostos a pagar             
o preço na perseguição? Quantos de vós estão dispostos a assumir o Meu           
Nome até o fim da vida?

Quantos de vós estão dispostos a seguir pela via do Calvário           
carregando a sua própria cruz até a crucificação? Quantos de vós estão            
preparados para estar na Minha Presença no momento em que forem           
decapitados? Quantos de vós estão preparados para estar na Minha          
Presença no momento em que forem eletrocutados? Quantos de vós estão           
dispostos para estar na Minha Presença no momento em que forem           
apedrejados? 

Eis que tenho alertado para aqueles o que está por vir! Aqueles que             
vos perseguem, não se esqueçam de liberar o perdão para que vocês            
sejam perdoados! Oh Povo Meu prepara-te! Prepara-te Povo Meu!         
Prepara-te Povo Meu! Guardarei conforme a Minha Palavra sim, mas eis           
que muitos terão que fazer renúncia no meio da família, parentela,           
esposo, esposa, filhos.  

Se preparem! Se preparem! Se preparem! Eis que o cenário          
mundial está pronto! O cenário mundial está pronto porque o que vem cá             
para fora é para que o mundo veja por detrás das cortinas já está tudo               
montado! Desperta oh tu que dormes para o que está por vir, não seja              
pego desprevenido e perguntar o que está por acontecer. 

Igreja pelo mundo afora acorda! Acorda! Acorda! Hei vós que estais           
dentro das Igrejas acordem Povo Meu! Estou tocando as trombetas em           
cada Igreja neste dia que se chama hoje!  

Os Meus Anjos estão tocando a trombeta em cada Igreja para           
despertar aqueles que são Meus, aqueles que estão atentos, os que estão            
em Minha Presença, aqueles que são displicentes para ouvir a Minha           
Palavra. Estou chamando Eu Minhas Ovelhas para fora para ajuntar para           
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a Minha Igreja, eis que o Meu Exército já está pronto! Muitos foram             
substituídos, pela desobediência foram tirados! Oh Se preparem Igreja!         
Se preparem Noiva! Remanescentes a postos revestidos! Treinamento!        
Aquele que está em Minha Presença está em Minha Presença! 

Eis que falei no dia que se chama hoje. Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery durante conversa telefônica          
com a irmã Luana no dia 4 de novembro de 2019 

NOVO SISTEMA MONETÁ RIO (urgente) 

Portugal está a se preparar para o sistema monetário por isso não            
tem dinheiro nos bancos, tudo está fechado, estão afunilando as pessoas.           
Tenho estado a alertar! Alertar! Alertar, mas muitos não ouvem quando           
Eu pedi para que estivessem prevenidos. Eu vou suprir sim aquele que            
não tem condições, mas muitos têm condições e ficam a espera para ver             
até a última o que vai acontecer. Eis que esses muitos passarão pelo funil              
por conta da desobediência porque questionam quem fala. 

Quando der o boom no planeta todo, muitos despertarão, mas será           
tarde! Eis que vêm dias maus! Façam os vossos últimos preparativos!           
Façam os vossos últimos preparativos! Tudo o que puderem ajuntar,          
ajuntem! Será necessário! Eis que falei 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 4 de novembro de             
2019 

PASTORES 

Eis que faço um alerta Pastores! Pastores! Pastores! Eis que Eu           
tenho visto na face do planeta Terra: Pastores de almas e Pastores de             
pecados! Pecado é pecado, não existe pecado grande e pecado pequeno.           
Vós tendes visto, vós tendes ouvido e tendes consentido pecados dentro           
da casa que se chama Templo de Deus! Tendes permitido, fazei vistas e             
não alertais as Ovelhas! 

Tendes vistos muitas coisas, ouvido muitas coisas e vós tendes sido           
convenientes porque não querem se apartar das ovelhas por vossa          
conveniência, mas eis que Eu vou chamar por responsabilidade maior. Por           
acaso tendes vistos ovelhas se desviando e indo para o mundo ou            
trazendo o mundo para casa que se chama Templo de Deus? 

Vocês são coniventes e isso é o peso de vosso pecado, eis que Eu              
cobrarei cada ovelha que se desviou, sem estar em Minha Presença por            
causa do pecado consentido. Eis que irei pedir contas de cada alma            
porque vós conheceis cada pecado daqueles que se desviam de Minha           
Presença. Vocês têm consentido e este consentimento tem levado muito          
das Minhas Ovelhas a pecar, eis que o alerta foi dado.  

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=fRqCGHjw01k; 
https://www.spreaker.com/user/11582882/the-removal-of-road-blocks 

2019.11.05 - A REMOÇÃO DOS BLOCOS NO CAMINHO 

Resumo: Eu Sou o Senhor que te vejo. Estou tentando remover muitos, 
muitos blocos no caminho da sua vida. 

ISA 49 

Isso é que o Senhor fala… 07:24 - 21:57 

No momento do meu favor, eu responderei. E no dia da salvação eu o 
ajudarei. Eu te guardarei, farei de você um pacto para o povo restaurar a 
terra. E retribuir uma herança desolada. Para dizer aos cativos, saí. E para 
aqueles na escuridão, seja livre. Eles vão se alimentar ao lado das estradas 
e encontrar pastagens, em todos os lugares horríveis. Eles não terão fome, 
nem sede, nem o calor do deserto ou o sol baterão sobre eles.  

Quem tem compaixão deles os guiará e os deixará ao lado das fontes 
de água. Vou transformar todas as minhas montanhas em estradas. As 
minhas estradas serão levantadas. Veja, eles virão de longe. 

Alguns do norte, alguns do oeste, alguns de outras regiões. Grite de 
alegria, céus. Alegra-te, terra. Comece a cantar, suas montanhas. Pois o 
Senhor conforta seu povo e terá compaixão de Seus aflitos, que Sião disse 
que o Senhor me abandonou! O Senhor se esqueceu de mim! Pode uma mãe 
esquecer o bebê no peito? e não tem compaixão no filho que ela deu a luz? 

Embora ela possa esquecer, eu não vou te esquecer. Veja, eu gravei 
você nas palmas das minhas mãos. Suas presenças estão sempre diante de 
mim. Seus filhos ficaram confortáveis. E aqueles que o destruíram, partiram 
de você. Levante os olhos e olhe em volta. Todos os seus filhos se reuniram 
e vieram até você. 

Tão certo quanto Eu vivo, declara o Senhor, eles serão os seus lindos 
ornamentos. Você os veste como uma noiva.  

Agora você será pequeno demais para o seu povo e aqueles que o 
devoraram estarão longe. As crianças nascidas durante o luto ainda dirão na 
sua audição que este lugar é pequeno demais para nos dar mais espaço para 
morar. Então você dirá em seu coração, quem me trouxe eles? Eu era só e 
não tinha filhos. 

Eu fui exilada e rejeitada. Quem criou eles? Eu fui deixada sozinha, 
mas estes, de onde eles vieram? É isso que o Soberano Senhor diz: "Voltarei 
para a nação". Levantarei minha bandeira para o povo. Eles trarão seus 
filhos e seus braços e levarão sua filha nos quadris. Reis será seu pai adotivo 
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e rainhas, sua mãe que amamenta. Eles se curvarão diante de você, com             
suas faces para o chão. Eles lamberão o pó dos seus pés, e você saberá que                
Eu sou o Senhor. 

Aqueles que esperam em mim não serão decepcionados. 

EU SOU O SENHOR QUE VÊ VOCÊ E ELE ESTÁ REMOVENDO 
AGORA MUITOS BLOCOS DE ESTRADA EM VIDAS 

É isso que o Senhor disse, ‘Meus filhos, estou removendo grandes           
blocos e alguns é tão grande como montanhas. Para muitos, isso           
representou pessoas com situações aparentemente impossíveis. Muitos       
sofreram muito com a falta de provisões, bons lares estáveis, todos estes            
tiveram enormes obstáculos espirituais. 

Muitos de vocês se afastaram da maior pedra - a igreja feita pelo             
homem. Saibam disso, meus filhos, sou eu o seu pastor que veio resgatá-lo             
daqueles que são fortes demais para você. Eu desci para cuidar das minhas             
ovelhas. Eu vim para ensinar meus caminhos. Pois está escrito que tudo            
será ensinado pelo Senhor. 

Eu vim para lhe trazer alegria, pois você saberá sem vacilar que minha             
alegria residirá em você porque eu vivo, assim você também viverá. Eu ouvi             
seus gritos. Eu ouvi você do meu Santo Monte. Vi como o inimigo o cercou,               
confundiu e atormentou.  

Eu já vi todas essas coisas. Digo a você hoje que você se viu como               
Agar, uma mulher escravizada, uma escrava. Eu vi a situação dela. Eu vim             
para ela duas vezes. Eu vi a injustiça em sua vida. Eu vejo aqueles que são                
cegos espiritualmente segurando seus ensinamentos que nem eles mesmo         
seguem. 

Você dirá como Agar: Ele é quem me vê. Pois eu vejo vocês, meus              
filhos. Eu vejo você. Eu conheço você. Eu conheço seus medos. Conheço            
suas fraquezas, mas estou aqui para lhe dizer. Eu te vejo. Eu não te esqueci.               
Eu testei para ver se você realmente invocaria o nome do Senhor, que             
verdadeiramente digo que Eu sou um Deus que salva. Eu vim para salvar os              
perdidos. Eu venho para libertá-lo da boca dos leões. 

Não, meus filhos, não esqueci nada disso. Como eu poderia? Pois Eu            
sou o Senhor que te criou. Eu te separei. Até agora, você realmente não me               
conhecia, mas apenas sabia sobre mim. Você me conhecerá completamente,          
meus filhos. Você verá meu rosto como Moisés. Você vai falar comigo como             
Abraão, pois você é realmente filho de Abraão - o pai da minha promessa de               
que aqueles que acreditam em mim, serão meus amigos. 
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Sua fé creditada a você será como justiça. Fé, meus filhos. Fé em             
mim. Acredite em Deus. Confie também em mim, pois em minha casa há             
muitas mansões. Meus filhos não tenham medo e confiem todas as coisas            
em mim. Pois eu vou lhe mostrar quem realmente Eu sou e você ficará              
surpreso. 

Eu lhe mostrarei o caminho da alegria e em minha paz você terá toda              
a minha bondade. Você terá louvor em seu coração, apenas para o seu             
Deus. 

Oh, meus filhos sofredores, perdidos por tempestades e tempestades.         
Eu estive com você ao seu lado em todos os horários da noite. Oh, vós de                
pouca fé, meus pequeninos. Você acha que eu sou como homem? Homem            
que possui cordas condicionais de amor? Não, meus filhos, porque eu te            
criei. 

Eu mesmo, o Senhor, criador do céu e da terra. Eu vi seu corpo se unir                
por minhas mãos. Eu assisti você no lugar secreto. Coloquei a sabedoria no             
seu coração antes de você existir. Coloco meu espírito sobre o seu, para que              
você seja fiel a mim. 

Fiéis com pés nobres para me glorificar. Oh vós de pouca fé. Minhas             
ovelhinhas, embora o inimigo tenha devastado vocês como lobos, agora vim           
para resgatá-los. Os muitos golias se apresentaram diante de você. Hoje é o             
dia em que o Deus Vivo de Israel, cortará muitas cabeças. 

Eu removerei suas montanhas. Eu removerei todos os seus obstáculos,          
porque eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que trará abundância               
de alegria. Eu sou o Senhor que dá nova vida aos seus ossos secos. 

Você esperou em mim através de todos os tipos de tempestades que            
eu permiti. Eu levei você ao redor do que parecia ser o caminho mais longo.               
Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Você entende hoje meus filhos?            
Ouça o que eu digo que estou com você.  

Eu sempre estive com você, nunca te deixei, nem o abandonei. Eu o             
testei com muito boas razões, e estou levantando um exército de crentes            
que seguirá o leão de Judá. Pois eu sou o leão de Judá. Agora estou rugindo                
desafiando o inimigo que o manteve em cativeiro por muito tempo. Pois            
agora é a hora marcada em que eu digo a você, vejo você. Sim, eu vejo                
você. Eu não te esqueci.  

Como Ana orou com grande lamentação, também eu, é claro, gostaria           
que clamasse para mim, o Deus Vivo. Eu sou aquele que vive e todos os que                
invocarem o nome do Senhor serão salvos. Muitos são felizes em silêncio,            
mas agora é a hora em que muitos devem invocar o nome do Senhor, como               
Enoque. 

Agora é a hora em que eu abrirei os céus, e resgatarei meus filhos dos               
mercenários, dos lobos, dos fariseus, de tudo o que é homem e de tudo com               
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que o inimigo os atormentou. Sim, hoje é o dia em que você me chama,               
Senhor, pois esse é o meu nome. Sim o Senhor. O Senhor que é o meu                
nome. Eu irei como um querubim voando até você em uma nuvem escura. 

Eu te levantarei das águas profundas e poderosas. Tirarei da          
profundidade. Porque Eu sou um Deus poderoso para salvar. Anime meus           
filhos. Acredite em mim. Eu devo remover todas as pedras. Todas as            
montanhas da sua vida. Farei o lugar áspero, liso para você. 

Pois eu sou o Senhor que te cura. Venha meus filhos. Venha meus             
filhos. Não tenha medo, porque eu estou vivo. Eu sou aquele que vive. E              
aqueles que crêem em mim eu os levantarei no último dia. 

Sê forte, porque Eu sou contigo. Segure minha mão enquanto eu te            
puxo para fora de muitas águas profundas. A armadilha armada pelo inimigo            
deve ser a mesma armadilha para aqueles que causaram dano a você. 

É aqui que eles vão cair. Mas, não brilha sobre isso. Mas abençoe             
aqueles que o perseguem. Ore por aqueles que te usam. Pois nisso meu pai              
foi aperfeiçoado e glorificado dentro de você. 

Eu os fortalecerei, meus filhos. Vou Me aproximar mais perto de você            
do que nunca.  

Oh meus filhos, eu sei todas as suas lágrimas. Suas preocupações e            
suas ansiedades. Mas você vale muito mais para mim do que meus amados             
pardais. Pois nenhum deles cai no chão sem meu pai saber disso. Você vale              
mais do que muitos pardais.  

Venha meus filhos. Venha meu filho amado. Descanse em meu ombro           
e diga, ‘eu sou amado pelo Senhor’. Pois você é realmente amado mais do              
que pode imaginar. Venha, deixe-me cantar sobre você, pois fiquei          
encantado com você. Minha bandeira sobre você é amor. Eu te amo. 

Venha. Eu sou o senhor da alegria. Eu sou o Senhor que se deleita em               
você. 

Sim eu te amo. Oh, como eu te amo, meu filho, você é tão especial               
para mim. Venha, deixe-me secar as suas lágrimas. Todas as coisas são            
novas. Veja, todas as coisas são novas. Porque eu amo você. 

Nenhum olho viu. Nenhum ouvido ouviu. Nas coisas que Deus planejou           
para aqueles que O amam.  

Venha. Meu amado. Tudo está bem. Tudo está bem. Eu sou Jesus.            
Antes de Abraão existir, eu sou.  
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fonte: 
https://holyspiritwind.net/2019/11/the-economy-that-your-country-america-has-enjoyed-is-falling-even-now/ 

2019.11.06 - A ECONOMIA QUE SEU PAIS (AMERICA) TEM 
DESFRUTADO ESTA CAINDO ATÉ NESSE MOMENTO 

Na noite de 11-6-19, fui enviei um vídeo que eu poderia ter excluído 
imediatamente se soubesse de quem é, porque diferem muito de meus 
pontos de vista sobre muitas coisas, por exemplo, Donald Trump, Bitcoin 
etc. etc.  

Mas quando li o título do vídeo “BREAKING !! ! OFICIAL DO COLAPSO 
DO DÓLAR DOS EUA !!! CHINA DECLARA NOVA RESERVA YUAN ”o Senhor 
falou comigo e disse: “Meu filho, o Sonho, a Interpretação e a Palavra do 
Banco em Chamas estão passando diante de seus olhos.” Com isso, meu 
espírito ficou muito alerta e me senti levado a assista aos primeiros 4 
minutos do vídeo e comecei a orar sobre isso até adormecer. Na manhã 
seguinte, durante o período de adoração da Minha manhã com o Senhor, Ele 
falou comigo sobre isso novamente e também pelos próximos dois dias. 

Isto é o que o Senhor Jesus Cristo, Yahushua ha Mashiach, me falou 
pelo Espírito Santo: 

“Meu filho, juntamente com o seu sonho do banco em chamas, a Visão 
e a Palavra do Senhor a respeito do Dólar e sua Destruiçã o estão 
acontecendo nesse momento. O reinado da rainha das nações está chegando 
ao fim. Seu ídolo mais alto está sendo derrubado! A economia que seu país 
(América) desfrutou está caindo nesse momento. Isso realmente acontece 
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há muito tempo, mas porque você ainda tem paz e segurança e o que              
parece prosperidade, poucos percebem.  

As mentirosas emissoras não alertam as massas sobre o que          
realmente está acontecendo nos bastidores. Os falsos profetas dizem que          
tudo vai ficar bem, não se preocupe! Eles proclamam que seu rei não os              
decepcionará porque ele foi escolhido por Deus, mas o fato é que ele foi              
autorizado. Ele foi autorizado por Mim para trazer julgamentos de guerra e a             
ruína financeira sob o povo e sob o país que Me conhecia uma vez e para                
que eles voltassem a Mim. 

Ele e essa outrora grande nação que ele lidera se tornaram um            
sanguessuga nas orações do meu povo. Oh, que eles gastassem tempo para            
realmente Me procurar e orar pelas pessoas ao seu redor que não Me             
conhecem, para que Eu pudesse agir para neles e salvá-los. Então, ambos            
serão oferecidos como uma oferta queimada ao deus deste mundo, Satanás,           
e ao evento inicial violento na cidade de Nova York - isso é o começo. 

Alguns, lendo ou ouvindo esta mensagem, acreditam que escaparão         
antes que a pobreza e a fome cheguem, mas serão surpreendidos e            
despreparados. Muito poucos prestam atenção ao que é realidade e ao que            
estou dizendo. Digo muito em breve que a paz e a segurança se             
transformarão em destruição e a prosperidade se transformará em pobreza          
absoluta. Você teve 11 anos de aviso desde a última "crise financeira". O             
que você fez para se preparar? A próxima "crise financeira" fará com que a              
última pareça um passeio no parque. O próximo fará com que a "Grande             
Depressão" pareça uma coisa pequena e inconveniente em comparação com          
o que está por vir.

Veja o dia atual da Venezuela e multiplique por 7 para ter uma idéia              
do que está por vir na América. Olha o que aconteceu depois da Primeira              
Guerra Mundial na Alemanha e veja quem surgiu depois do colapso. O líder             
que está chegando é 70 vezes 7 vezes pior que Hitler. Os alemães amavam              
o Hitler, mas o mundo inteiro ficará fascinado pela a besta. Eles já o            
adoram, e essa adoração se multiplicará rapidamente. Ainda resta pouco         
tempo e esse colapso econômico da América afetará o mundo inteiro porque           
a maioria dos países ainda usa o dólar para negociar.

Alguns de vocês me perguntariam: "O que devemos fazer?" "Como          
evitar essa catástrofe econômica que está por vir?" Digo a você que você             
não evitará isso, mas viverá apenas por Minha mão. Seu dinheiro se tornará             
mais inútil do que o papel em que está impresso. Bitcoin e todas as outras               
moedas eletrônicas são inúteis sem eletricidade e serão controladas pelo          
próximo sistema de besta. Eles são capazes de desligá-los na hora que            
quiser. Não se engane, meus filhos! Ouro e prata terão algum valor, mas             
está escrito (Ezequiel 7:19) “Eles lançaram prata nas ruas, e seu ouro é             
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como uma coisa impura. Sua prata e ouro não são capazes de libertá-los no              
dia da ira do Senhor. Eles não podem satisfazer a fome ou encher o              
estômago com ela. Porque foi a pedra de tropeço da sua iniqüidade.” 

Meus filhos que estão cheios do óleo e do vinho do Meu espírito, vocês              
são os que serão menos afetados por isso. Isso não significa que você não              
será afetado por isso. Você está sendo afetado mesmo agora, seu dinheiro            
está se tornando cada vez menos a cada dia. Há sabedoria em comprar             
comida, água e suprimentos, se eu te falar para fazer isso, mas não confie              
neles. 

Todos aqueles que confiam em "coisas" verão tudo isso desaparecer          
diante de seus próprios olhos. Há muitas maneiras de permitir que isso            
aconteça; ladrões, incêndios, inundações, tornados, furacões, terremotos,       
posso até acumular neve tão profunda que quebraria o teto da habitação            
daqueles que não confiam em mim. Eventualmente, haverá exércitos         
estrangeiros que encontrarão nas casas daqueles que não confiam em Mim e            
levarão tudo o que quiserem, incluindo a vida daqueles que vivem lá. Isso             
tocará tanto ricos quanto pobres, grandes e pequenos. Mesmo aqueles que           
pensam que são os que estão no controle serão tocados por Mim            
pessoalmente e estarão em puro terror.  

Minha ira será derramada sobre eles e eles não permanecerão. A           
Rocha das Eras está chegando para esmagar todos aqueles que não caem            
em Mim e se quebram em arrependimento. 

Meus filhos, vocês terão que confiar em Mim com tudo o que está             
dentro de vocês! Se você deixar que o medo tomar conta de você, você              
cairá nas mãos do inimigo e ele fará o que quiser com você, e essa não é a                  
Minha vontade. Vou providenciar para os Meus! Veja as promessas da Minha            
palavra. Você precisa conhecê-las e apoiá-las. Pois todas as promessas de           
Deus são “Sim e Amém!” em Mim, porque EU SOU o cumprimento de toda a               
lei e toda profecia. 

Ninguém pode satisfazer a lei fora de mim e o testemunho de mim             
(Jesus) é o próprio Espírito de profecia. Davi não disse “Eu sou jovem e              
agora sou velho; ainda não vi os justos abandonados, nem seus           
descendentes implorando pão”? (Núm.37:25) Não aparecia maná todos os         
dias para os israelitas comerem no deserto? Elias não foi alimentado com            
pão e carne pelos corvos de manhã e à noite? Não foi multiplicado o óleo e a                 
farinha da viúva e ela, seu filho e Elias não comeram por muitos dias? Não               
alimentei 5000 homens e suas famílias com 5 pães e 2 peixes? Não             
alimentei 4000 homens e suas famílias com 7 pães e alguns peixes? Eu             
suprirei todas as suas necessidades de acordo com Minhas riquezas em           
glória, você só tem que acreditar. Quando não há mais caminho terrestre,            
EU SOU o caminho! “Deus não é homem, para que minta, nem filho do              
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homem, para que se arrependa. Ele disse e não fará isso? Ou Ele falou e não                
fará com que seja bom e não o cumpra? ”(Núm.23:19)  

Meus filhos, Se você perguntar algo em Meu nome, Eu o farei. Se você              
me pede algo e não o recebe, é porque você pergunta com motivos errados              
por egoísmo ou com uma agenda injusta, para que, quando você conseguir            
o que deseja, possa gastá-lo com seus próprios desejos carnais. Se você          
está precisando de algo você tem que acreditar, não duvide, hesite ou não            
tem certeza do que pedindo. (Mateus, “Portanto, não se preocupe, dizendo:          
'O que devemos comer?' ou 'O que devemos beber?' ou 'O que devemos            
vestir?' Pois depois de todas essas coisas os gentios procuram. Pois seu Pai            
celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas busque primeiro o            
reino de Deus e Sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a            
você.)”

Quero mostrar Minha glória aos incrédulos em você, através de você e            
sobre você! A riqueza das nações realmente virá a você quando Minha glória             
subir em você durante as trevas tangíveis e densas, mas por enquanto            
enquanto você deve ter fé e acreditar que o que eu digo é verdade. 

As provações pelas quais você passa agora não são dignas de serem            
comparadas com a glória que será revelada em você! É isso que acontecerá             
no seu dia que não está muito longe!; “O sol não será mais a tua luz durante                 
o dia, nem o brilho a lua lhe dará luz; mas o Senhor será a sua luz eterna, e                 
o seu Deus será a sua glória. Seu sol não se põe mais, nem sua lua se               
retira; porque o Senhor será a tua luz eterna, e os teus dias de luto serão               
encerrados.” (Isaías 60:19-20)

Minhas palavras vão acontecer rapidamente, pois chegou o tempo de          
apressá-las! 

Escrituras: 
Apocalipse 6:5-6 ; 2 Coríntios 1:19-22; Apocalipse 19:10; Êxodo 16:35; 1           
Reis 17:6; 1 Reis 17:8; Mateus 14:14; Mateus 15:32; João 14:14; Tiago            
4:3; Tiago 1:6-8; Mateus 6:25-34; Romanos 8:17-19; Isaías 60 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 6 de novembro de             
2019 

ESCASSEZ DE Á GUA E ALIMENTOS 

Shalom Filhos! Eis que Eu tenho alertado a Minha Igreja, a Minha            
Noiva preparem-se! Preparem-se! Preparem-se! Preparem-se! Eis que o        
subsolo por conta dos terremotos quem tem acontecido assim como os           
vazamentos, os vários líquidos subterrestres invadirão as correntes das         
águas. 

Tenho alertado a Minha Igreja para que se preparem, ajuntem          
água, ajuntem alimentos, a escassez está a chegar. Eles ainda não estão            
a alertar as pessoas para dizer que neste momento estão a utilizar as             
últimas reservas porque a terra está a ser mexida e não estão            
conseguindo fazer as colheitas, conforme tem sido ao longo de anos           
porque muita colheita está entrando por terra abaixo. Muitos agricultores          
com medo de tudo que está acontecendo, nem sequer querem arriscar as            
suas vidas para trabalharem nos grandes campos agrícolas. 

Igreja Minha, Noiva acordem! Preparem-se! Ajuntem água o quanto         
mais puderem! Ajuntem alimentos o quanto mais puderem rápido!         
Rápido! Rápido! 

Eis que falei 

YESHUA HAMASHIA 
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Fonte: 
https://lighthascome.com/2019/11/08/word-many-proclaim-to-be-mine-walk-in-your-own-agenda-victoria-ang/ 

2019.11.08 - Muitos proclamam ser meus mas andam em sua 
própria agenda 

PALAVRA DO SENHOR: 
Escreva estas palavras minha filha para que todos ouçam que ESCOLHEM 
ouvir. 
Muitos de vocês que proclamam ser meus andam em sua própria agenda. Eu 
lhe dei instruções sobre qual direção seguir e o que você precisa fazer com 
minhas instruções. No entanto, muitos de vocês estão colocando sua própria 
agenda em primeiro plano. Afirmando que você está “OCUPADO” demais 
para fazer o que eu lidero e instruo. Você acha que seus caminhos são mais 
altos que os meus ??? 
Você acha que me agrada com suas ações e palavras sem valor ??? Tanto 
para mim e para os outros? Nunca chegando com suas palavras vazias. E 
um coração segundo sua própria carne! Digo a você hoje: "ENTRE EM 
ARREPENDIMENTO" !!!! Volte seu coração para mim. Como meus caminhos 
NÃO são seus! Eles são MUITO mais altos. Sou eu o Senhor, seu Deus, que 
vejo toda a imagem. 
EU SOU ALFA E OMEGA !! O começo e o fim! E TUDO O que tento instruir, é 
para o MEU bem e glória. Se você pode ver isso ou não! NÃO me coloque em 
uma caixa para atender e satisfazer SUAS necessidades e propósitos, pois 
isso NÃO é agradável para mim. E grandes serão suas tristezas, à medida 
que você segue seu próprio caminho. 
Eu sou APENAS DEUS !!! Eu amo todos vocês. Minhas instruções são para 
seu próprio bem. Desejo apenas o bem e não o prejudico. Eu sou seu 
criador. O DEUS ACIMA DE TODOS OS DEUSES !! 
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O enganador deseja-lhe dano e morte. Desejo que você passe a eternidade 
comigo.Escolha este dia a quem você servirá !! O deus deste mundo, 
incluindo sua própria carne ou seu Pai Celestial que criou você !! 
YESHUA HAMASIACH 
SCRIPTURES: 
Apocalipse 1: 8 Versão King James (KJV) 
8 Eu sou Alfa e Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, e que é, e 
que está por vir, o Todo-Poderoso. 
João 3:16 - João Ferreira de Almeida Atualizada (NVI) 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/the-eleventh-hour 

2019.11.11 - A DÉCIMA PRIMEIRA HORA 

Ele disse: fale agora meu filho, pois estou com você para atuar em 
muitas coisas. Fale, pois é a décima primeira hora está aqui para que todos 
venham a prestar contas de todos os bons presentes que dei a todos. 

Primeiro, o julgamento cairá sobre a casa de Deus, porque eles 
atrapalharam os meus dons daqueles que tinha pouco para dar. Chamei 
muitos para voltarem para mim nos Meus caminhos, mas os dias estão 
contados, a menos que eles se arrependam nesta hora tão tarde. 

O medo do Senhor está descendo agora. Não tenha medo, meu filho, 
pois as lágrimas que derramou também são do meu coração. Muitos do meu 
povo choram em Meu nome. Pois meu coração é deles. O coração deles é 
meu. 

Não se preocupe, meu filho, já falei de muitas promessas. Alguns que 
você ainda não conhece. Tudo acontecerá porque minha palavra é 
verdadeira. Tudo que é verdade, prevalecerá sobre a falsidade. 

Eu ouvi suas orações. Vi suas muitas lágrimas, nenhuma delas vão se 
perder ou serão ignoradas como nada. Valorizo seu coração, suas lágrimas, 
pois aqueles que pertencem a mim são aqueles com corações puros. Eu digo 
a verdade que você verá o meu rosto antes que eu te leve para casa. 

Fala agora, meu filho, não esconda minha paz, pois sou como um rio 
poderoso e pronto para varrer muitos da casa de Deus. Os trabalhos 
posteriores são como poeira e granito para mim; carvões em chamas até 
mesmo hoje em dia, eu digo, como uma trombeta do céu. Ligue para mim. 
Ore para mim e eu vou ouvi-lo. 

Circumcise seus corações diante de mim. Perdoe mesmo aqueles que 
não fizeram nada de errado. Perdoe aqueles que nunca colocaram uma 
pedra de tropeço no seu caminho. Eu tenho visto corações tão frios, calos 
para meus filhos, para seus irmãos e irmãs. Você realmente deseja ver a 
terra que designei para aqueles que são mansos e gentis de coração. 

Arrependa-se, volte-se para mim, pois este é o chamado final da 
Graça para você. É a sua 11ª hora antes que Eu faça meu julgamento, 
minha espada sobre sua vida, sua família e sua igreja. Sim, é a 11ª hora 
que chegou em meu relógio e agora é a minha 11ª hora. 

Meus filhos, não chore amado, pois estou segurando a sua mão agora. 
Eu estou estudando seu coração. Estou trazendo você para um refúgio 
seguro - uma passagem, uma jornada, mas Sou sua nuvem de dia e uma 
coluna de fogo à noite. Minha palavra está em você. Eu, o Verbo, me tornei 
carne. Estou apenas a um fôlego distante. Eu estou vindo para você 
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trazendo-lhe minha paz. Sim, meus filhos, ouvi seu choro. Eu coletei todas            
as suas lágrimas neste dia e nos dias anteriores a isso. E aquelas lágrimas              
que serão derramadas até o momento e muito em breve enxugarei todas as             
suas lágrimas. 

Eu tenho todas as coisas sob controle. A 11ª hora tocará muitos de             
Deus. E neles, há muitos que não me olham. Pois muitos falam com vozes              
ásperas e muitas palavras. Estes são contratados e eles não conhecem o            
verdadeiro Pastor. Se o soubessem, cuidarão das minhas ovelhas. Eles          
dariam a vida e cuidariam dos meus cordeiros. 

Não tema, não tema, não tema, meus pequeninos. Pois Eu sei os            
pensamentos que tenho de você. Eu proclamo minhas Palavras de paz sobre            
você agora. Meus planos não são maus, mas têm um futuro comigo. Sua             
esperança é em mim, meus preciosos filhos. Venha, descanse um pouco.           
Sente comigo. Venha a mim porque estou preparando um lugar para você.            
Estou preparando um lugar de descanso eterno, mas você me verá todos os             
dias. 

Eis que Eu Sou o Senhor de toda a carne. Existe algo muito difícil para               
mim? Veja neste dia, Eu unjo sua cabeça com cura. Eu falo minhas palavras              
sobre você, sobre sua mente. Mas o inimigo te assaltou por muito tempo até              
agora. Nem tudo está perdido como você pensa, mas Eu digo, fique de lado,              
porque passo minha raiva sobre aqueles que precisam da espada, para           
acusá-los de transgressão. 

Não tema. Não tema. Pois meus anjos foram ordenados a seu respeito            
para cuidar de você. O que está sendo escrito! O que está sendo             
proclamado! está acontecendo. 

Minha palavra é verdadeira. E todos verão minha obra do céu. Alguns            
para a salvação, porque Eu Sou misericordioso. Para alguns, a destruição,           
embora Eu lhes dei tempo para se arrepender.  

Chegou a hora, está aqui. Chegou a décima primeira hora e oh!            
quantos serão pegos desprevenidos. 

Pois virei como ladrão durante a noite. Eis, meus amados filhos, que            
virão muitas maravilhas se realizarem. E todos ficarão surpresos. Pois o que            
parece impossível para o homem, não é para Deus. Com Deus tudo é             
possível.  

Eis que eu sou Jesus. Eu sou quem eu sou. 

2 
80



fonte:https://444prophecynews.com/winter-of-despair-days-of-narnia-elizabeth-marie/ 

2019.11.17 - INVERNO SEM ESPERANÇA [dias de Narnia] 

"O inverno está chegando. É a estação final da vida. Durante esse 
período, parecerá que a própria vida desapareceu da terra. Será como nos 
dias de Nárnia, quando a Bruxa Branca congelou tudo. Essa temporada será 
o último inverno. Parece que o mal tomou conta e que a terra foi congelada             
no tempo. No entanto, na realidade, é o último horizonte para a humanidade            
antes de eu vir e montar MEU REINO.

Quando eu vier, rugirei como o Leão de Judá e toda a maldade             
desaparecerá e será jogada na cova! No entanto, você verá o INVERNO DO             
DESESPERO, porque tudo faz parte do plano de MEU PAI. 

Meus verdadeiros e fiéis governarão então ao meu lado e tomarão seu            
devido lugar. 

(Então recebi estas instruções): 
Persista até o fim. 
Permaneça fiel e verdadeiro em MIM. 
Segure o que Eu lhe dei. 

Deixe sua luz extinguir os bolsos do mal que o cercam. Você recebeu o              
poder de descongelar a iniquidade e trazer vida novamente ao coração das            
pessoas. 

Não negligencie seu trabalho para MIM e traga a colheita final. 

Há uma batalha pela frente, então prepare-se de acordo. Sou          
seu CHEFE e COMANDANTE, então venha a MIM para sua tarefa! 
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Não seja folgado ou preguiçoso , mas leve seu destino a sério. VOCÊ            
FOI CRIADO PARA UM TEMPO IGUAL A ESSE! 

Levante-se minhas ESTERS e MORDECAIS! 

Fique na brecha  para o seu povo! 

Espere em mim enquanto eu lhe ungirei para fazer MEU TRABALHO 

Seja considerado digno do MEU REINO. 

Defenda a verdade, a retidão e a justiça ...não recue ! 

O fim não está longe, está mais perto do que você pensa... como             
também a MINHA VOLTA! 

A paz esteja com vocês, MEUS amados, 

Seu REI & SALVADOR, 

JESUS de Nazaré 

(então eu esperei e ouvi isso): 

Está chegando o dia em que TODOS me chamarão de SENHOR.           
Acelere esse dia trazendo MEUS ESCOLHIDOS para o REINO. Há muitos mais            
que ainda precisam entrar! 

ESCRITURA: 
“Então eu chorei muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir e ler             
o pergaminho, ou olhar para ele. Mas um dos anciãos me disse: “Não           
chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir               
o livro e perder seus sete selos. ”Apocalipse 5:4-5
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TRANSCRIÇÃO DA MENSAGEM DADA A IRMÃ VALERY NO DIA 18 DE           
NOVEMBRO DE 2019 À 01H 17MIN DA MADRUGADA 

🚨 ALERTA: QUAL É A SUA DECISÃO? 

   Eis que Eu alerto no dia de hoje meus filhos, prestem bem atenção. 
   Eis que muitos eventos vem por aí, mas eis que Eu levei o corpo a refletir. 

Em todas as palavras que vos tem sido dadas a refletir quem são vós, se                
vós tens sido testemunha da minha palavra, se vós tens sido seguidores de             
Cristo para o mundo vos ver ou vós tens sido seguidores de Cristo na minha               
presença. 
   É isso a vossa decisão, a decisão da vossa vida. 

A decisão e a vossa escolha, irá definir como cada um de vós irá passar                
por esses eventos. Se duvidam ou se creiem na minha palavra, se duvidam             
ou se creiem que eu guardarei, livrarei e protegerei cada um que clama pelo              
meu nome e pelo meu sangue. 

Eis que lancei meu corpo, que se chama noiva, espalhada pelo mundo             
afora, à reflexão e definição daquilo que fielmente pretendem e creiem,           
porque muitos diziam ao: "Senhor, Senhor". 

Mas eis que no dia que se chama hoje, Eu digo a muitos, eis que vocês                 
não me pertencem, não vos conheço, porque vós murmurais, vós          
blasfemais, vós duvidais da minha palavra. 

Entre vós, tenho alertado os fariseus do conhecimento, os fariseus do            
conhecimento óh tenho alertado, porque muitos dizem eu sei, conheço a           
palavra, mas Eu não os conheço, porque o coração deles não é meu. 

Tem se orgulhado no conhecimento acumulado ao longo de anos, tem se             
orgulhado, batem no peito e dizem, eu sou. 

Mas eis que EU SOU, não permito que ninguém engane os meus            
pequeninos, porque a máscara de muitos caiu e ainda vai cair mais. 

A minha palavra diz que não haverá um palmo de terra onde se             
esconderão, porque eis que Eu sondo o vosso pensar e o vosso coração e              
desde o meu mais alto trono, Eu vejo cada um. 
   Enganarei a muitos, mas Eu vejo todas as coisas. 
    E o fogo do meu Espírito queima a língua de muitos. 
Eis que Eu falei. 

Yeshua Hamashia 

Shalom! 
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Provérbios 3:5-7 

Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio               
entendimento,  
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. 
Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal. 

Mateus 7:21 

Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas              
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

Mateus 25:12 

E Ele, respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. 

I Coríntios 8:3 

Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. 

2 
84



Morte de Tamuz 
visão e da palavra 
18 de novembro de 2019 

Escrituras: 1 Reis 18: 16-19 e Gálatas 3: 1-13 

Vejo a estátua de Jesus colocada no topo do Rio de Janeiro, mas agora              
ela estava presa em uma rodovia bem movimentada. Eu vejo muitos carros            
andando tão rápido e porque é uma estátua de pedra e vejo muitos             
motoristas desses carros ajoelhando perante a cruz enquanto eles dirigiam          
em torno desta estátua. É uma cena louca, maníaca e os carros estão             
dirigindo em alta velocidade. 

Olho em volta e sobre esta estátua de Jesus e também todas as faixas              
da estrada e vejo muitos carros batendo uns nos outros. Também noto os             
outros carros vindo em direção à estátua de Jesus e eles ainda continuam             
dirigindo em alta velocidade, ignorando o fato de que muitos dos carros            
estão desviando para evitar a estátua de Jesus. 

Me vejo entre as faixas de pistas, em cima de ilha de grama de              
cimento, bem no meio das rodovias. 

No lado esquerdo, não havia tráfego. Não havia carros, nem pessoas.           
Pensei comigo mesmo: Vou andar na rua deste lado porque não há carros?'.             
O SENHOR disse: 'Não, Jacky, fique onde está, parece seguro nesta faixa,            
mas não é. ” 

Pergunto: “Por que, SENHOR?” 

Ele responde: “Observe e veja, o lado esquerdo está mais perigoso do            
que você pensa.” 

Ainda estou bem no meio das faixas, olhando para essas duas faixas            
de ruas. Então Jesus me eleva mais alto nos céus, pois Ele quer que eu               
tenha uma visão panorâmica das duas faixas de rodagem. Neste ponto, eu            
sei que estou de pé sobre a nação do Brasil. Agora colocado em uma posição               
mais alta, sou capaz de ver de uma perspectiva mais alta. 

Parece que nada mudou na visão, mas os carros à direita ainda            
continuam em uma velocidade muito alta. A estátua de Jesus ainda está de             
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pé no meio dessa duas faixas, mas há muitas rachaduras aparecendo. A            
cabeça então cai e se despedaça na estrada e essas pedras causam muito             
mais acidentes de carro, mas em frente à estátua. Existem muitas mortes,            
incluindo crianças. 

Eu ouço muitos gritos dos carros, muitos estão gritando para 'mãe           
Maria'. Vejo muitas orações fervorosas agitadas nas mãos das pessoas.          
Então eu vejo colares pérolas de rosário se quebrarem. Vejo milhares e            
milhares desses colares quebrando e suas pérolas espalhando pela faixa do           
lado esquerdo, o lado que estava vazio sem carros passando. 

Então eu vejo centenas e milhares perseguindo essas pérolas,         
recolhendo-as como se fossem dinheiro. As pérolas de rosário; entretanto,          
continuam rolando rapidamente neste lado da pista. As mulheres ainda          
continuam chorando e chamando por Maria. 

Então ouço estas palavras do Senhor para os homens e mulheres (a            
maioria deles eram mulheres - não vi nenhuma criança). 

Jesus diz: 

“Por que você está chorando por Maria? Por que você está correndo            
atrás de seus ídolos que não podem salvá-los? Honre o Filho, aqueles que             
honram o Filho, honram o Pai que O enviou?” 

Então eu vejo Jesus Cristo ressuscitado em pé em toda a Sua Glória             
acima da faixa, mas primeiro eu o vejo na cruz, Seu corpo sangrento             
brilhando, a coroa de espinhos brilhando como facas. Vejo acima de sua            
cabeça estas palavras, embora não em madeira,  

Rei dos reis SENHOR dos senhores 

“Por que você está chorando por Maria, ela está morta? Por que você             
chora pelos mortos?” 

Então, em um instante, a luz ao redor da cruz se torna tão brilhante e               
Jesus desce da cruz. Vejo todas essas pérolas de rosário rolando nesta faixa             
de rua e pequenas cruzes derretendo. 

Então Jesus fala novamente levantando-se para céus: 
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“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. 

Eu vejo muitos homens amaldiçoando-O com os punhos estendidos, as          
mulheres ainda chorando para a 'Mãe Maria'. 

Ouço em meu espírito essas palavras de Gálatas 3:  

“Ó gálatas tolos” 

“Arrependei-te, pois o dia do Senhor está próximo.” 

“Arrependei-me, porque não terei outros deuses diante de mim.” 

“Arrepende-te, por que estás a chorar? para Maria, ela está morta? Ela            
era apenas uma mortal, escolhida por Deus para dar à luz o único Filho de               
Deus.” 

“Ouvi o povo, arrependa-se, honre o Filho, se você deserdar o Filho,            
Deus o deserdará.” 

“Arrepende-se pelo Dia do SENHOR está à mão.” 

Então Jesus me levantou mais alto para que eu pudesse ver todo o             
comprimento das duas faixas de ruas. Vejo que muitos carros bateram e            
houve incêndios em todos os lugares. Quando vi as pérolas do rosário            
caírem no chão, elas derreteram imediatamente por causa dos fogos          
quentes do inferno à frente. Vi à frente essas duas faixas de rodagem e elas               
chegaram a um fim abrupto, de repente, sem aviso prévio. 

PALAVRA - TUDO CONECTADO 

● Tamuz
● Rainha do Céu
● Ísis - deusa mãe
● Ísis - estátua amamentando seu filho no Louvre
● Ishtar
● Asherah (muitas menções bíblicas, Jeremias; Miquéias; Deuteronômio,      

etc.).
● Católicos; Ortodoxo; Cristãos anglicanos
● Maria, a mãe de Jesus
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● Ashtoreth - Canaanitas - Celebrada no Egito
● Deusa do amor e da fertilidade
● Adoração dos mortos (Maria) - necromancia
● Ashtoreth consorte de Baal
● Objetos de adoração (postes)
● Práticas pagãs - Maypole - Beltane - Pentecostes
● Adoração de árvores , Celtas, bosques sagrados, bosques e druidias
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Transcrição dada para a irmã Valery Maurice no dia 19 de novembro de             
2019. 

QUEM VOCÊ ESCOLHE SER: ABEL OU CAIM? 

Oh igreja minha, noiva minha! 
Eis que no dia de hoje, EU tenho sim, tenho filhos, EU tenho dois tipos               

de filhos nesse mundo. 
Tenho os Abéis e tenho os Cains. 
Tenho aqueles que são obedientes, que ouvem a minha palavra,          

obedecem a minha palavra. 
Mas, tem os Cains, que duvidam, tem os Cains que tem inveja dentro             

deles, tem os Cains que se deixam levar, que se deixam se influenciar,             
deixam os olhos deles andar pelo mundo. 

Eis que EU tenho alertado a todos, sejam os Abéis, sejam os Cains.             
Limpem as vossas vestes, limpem as vossas atitudes, os vossos          
comportamentos, verificam em vossas ações, o que vocês falam, o que           
vocês pronunciam pela vossa boca.  

Eis que não há tempo para mais nada. 
Arrependam-se no dia que se chama hoje, entrem num conserto          

rápido, porque depois que fechada a porta, já não haverá mais tempo. 
Eis que as mudanças estão a ocorrer, o frio está a chegar, o inverno              

está a chegar, eis que será rigoroso para muitos. Será rigoroso em muitas             
zonas do planeta que se chama terra. 

Abriguem-se! 
Meus filhos, acelerem a compra de bens, acelerem a compra de bens            

não perecíveis, eis que a escassez está a chegar e os homens deste mundo              
não estão alertando. 

Mas eis que vos alerto, corram para fazer as provisões, corram para            
estarem prontos com as provisões. Eis que aquele que não tem, EU irei dar,              
aquele que não tem, EU irei derramar, mas aqueles que podem, façam. 

Chama-se obediência. 
Oh filhos, oh filhos! 
Atendam a minha palavra, atendam a minha palavra!  
Porque EU estou vos amando, EU vos amo, amo a todos, amo a todos!  
Mas eis que a oportunidade é dada a todos, mas a escolha é de cada               

um. EU a ninguém posso obrigar, a nada posso obrigar. Vós tens o poder da               
escolha. 

Então, eis que EU vos alerto, no dia que se chama hoje. 
Com meu amor eterno! 
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Yeshua Hamashia 

Do meu mais alto trono! 
Aleluia!! 

ATOS 3-19 

Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos          
pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 

ATOS 17:30-31 

30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora           
a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam;

31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o            
mundo, por meio do varão que destinou; e disso deu certeza a todos,            
ressuscitando-o dos mortos.

APOCALIPSE 22:14 

Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do          
Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na             
cidade pelas portas. 
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Fonte: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PmC6z_5LlbE_63HhDFSA4c_Q1uflOkN_ 

2019.11.20 - VOCÊ QUER REALMENTE ME CONHECER? 

Você quer realmente me conhecer? Eu pergunto novamente. Você 
realmente quer Me conhecer? 

Muitos cantam louvores a Mim, eles ricocheteiam nos seus lábios, mas 
como balões de ar fresco, eles explodem quando seus corações estão longe 
de Mim. 

Seu tesouro é deste mundo; você teme o homem e sua aprovação de 
você, em vez de temer a Mim, o Único e Verdadeiro Deus. 

Muitos se sentem negligenciados e abandonados, mas Eu lhes digo 
que vocês Me negligenciaram e Me abandonaram. Seus corações estão longe 
de Mim, mas mesmo assim, Eu lhe dou vida. Eu satisfaço suas barrigas com 
alimentos para comer em abundância. Coloco você em famílias e te dou 
amigos. Eu te dou e te dou mas, mesmo assim, você não volta para Mim e 
nem mesmo me agradece por eles. Você se volta para o homem e seus 
amigos que agora são ídolos. Seu medo de ser aprovado por eles agora 
domina qualquer medo que possa ter do Senhor. 

Circuncisa seus corações diante de Mim. Você é impuro. Eu sou um 
Deus Santo. Eu exijo verdade na partes mais internas do seu coração. 
Circuncisa seus corações, homens de dupla mentalidade. 

Eu digo a verdade: somente aqueles que perseverarão até o fim, serão 
salvos. Seu companheiro não pode salvá-lo. Eles são como a grama, 
florescem por pouco tempo e depois desaparecem. Eles não se lembrarão de 
você; eles não lhe dão um segundo de tempo, pois os pensamentos deles 
também estão sobre os ídolos dos homens. 

Os deuses e ídolos de hoje são: o eu, a idolatria do homem, sempre 
procurando atenção e avaliação. Quem é o homem que você tem consciência 
dele? 

Eles não podem te santificar. Muitos deles nem Me conhecem. Eles são 
impuros. Você está procurando trapos imundos para trazer sua própria 
santificação. Em verdade Eu te digo que eles são os seus inimigos e você 
nem percebe isso! Eles são lobos que vieram para matar e destruir. Esses 
homens atacaram meus profetas e verdadeiros pastores do coração do Pai e 
mataram Minhas ovelhas e cordeirinhos; bebês que têm um desejo genuíno 
de seguir a Minha Vontade.  

Sim, lobos abundantes que querem arrancar minhas ovelhas e 
cordeirinhos do coração do Pai. O homem não se importa com você e 
seguirá outro caminho; o coração deles estão podres até o centro e irá se 
disfarçar  através de palavras lisonjeiras para enganá-lo. 
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PAREM de olhar para o exterior do homem. Até Samuel, meu profeta            
ungido, por um segundo, foi enganado por aparências externas, enquanto          
eu escolhia um homem segundo o meu próprio coração; Davi. 

Eu, o Senhor, olho para bem dentro do coração dos homens. Conheço            
aqueles que realmente querem andar de mãos dadas Comigo diariamente.          
Eles tomam sua cruz diariamente por Minha causa. Eles estão          
sobrecarregados com o coração do Pai e Sua Vontade, que é para almas             
perdidas e a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho. Pois digo a           
verdade que este verdadeiro evangelho desde o início foi adulterado e se            
tornou uma piada doméstica entre as nações. Meu nome é ridicularizado.           
Mas digo a verdade que Deus não pode ser zombado. Muitos dizem que             
acreditam, mas eles nem mesmo Me conhecem. Eles nem mesmo Me           
chamam! 

Meus verdadeiros discípulos comungam comigo diariamente e       
regularmente e conversam comigo, pois Sou amigo deles; sim, meus          
verdadeiros discípulos são Meus verdadeiros amigos. Eu os chamo de amigos           
agora. Minha verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus.            
Eles ouvem o Bom Pastor, conhecem a Minha voz. Eles Me conhecem. Eu os              
amo, os alertos e os guio. Eu coloco Meu Consolador, o Espírito Santo, para              
guiá-los em toda a Verdade.  

O fruto que eles dão são para Mim é com muito sofrimento e             
arrependimento. Eles são dignos; eles falam a verdade de seus corações,           
tanto para Mim, Jesus, como para os outros. Eu estou com eles. 

Muitos tem alegrado o inimigo por muito tempo até agora. Devo           
arrancar tudo o que não é de Mim! Muitas igrejas feitas pelo homem são              
plantadas na areia, agendas feitas pelo homem. TODAS serão arrancadas de           
suas raízes agora, e serão jogadas para longe,serão jogadas para dentro do            
fogo. 

Muitas aflições de tumores saíram em muitos naqueles que foram          
desobedientes e que seguiram seus próprios desejos, seguiram o homem e           
sua aprovação assim como outros deuses. Muitos ficarão zangados com isso,           
mas Minha Palavra é clara sobre isso. Aqueles que são desobedientes           
sentirão toda a minha ira e aflições.  

Muitos seguem com entusiasmo todas as palavras do homem como se           
falassem a verdade. Como eles podem falar a verdade, se não Me            
conhecem? Pergunto novamente, como eles podem falar a Verdade, se não           
Me conhecem? 

Volte-se para Mim agora, enquanto ainda há tempo e se arrependa de            
sua idolatria e rebelião, que são como bruxaria. Traga toda a sua inveja de              
homem, seu ódio pelo sucesso deles e sua amargura pelas derrotas. Pois            
você seguiu estas coisas que não são de Mim. 
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Você ora com sua própria agenda e não de acordo com a Minha             
Vontade. Você ora para que os homens que são Meus inimigos e os coloca              
acima de você para adorado-los. Eu te falo a verdade; Eu tenho que             
arrancar todos eles. 

Num redemoinho feroz de todos os cantos desta terra, Eu, o Senhor,            
devo arrancá-los e eles não existirão mais. As palavras deles são mentiras e             
não vale nada. Eles nunca mais serão lembrados. 

Esses homens não podem te salvar! Ó como são tolos os povo, as             
nações, e os reinos da terra. Eu, o SENHOR, sento no Trono no céu e vejo                
tudo. Eu conheço todos os pensamentos fantasiosos de prosperidade e          
riqueza para obter aceitação nesta terra.  

Este é o domínio de satanás, não o Meu. Procure tesouros vindo de             
cima, do céu! Eu rio de você; Sim, seu tempo está chegando ao fim. Você já                
pregou seu próprio evangelho por tempo suficiente. Agora é o tempo           
designado para Minha Espada, Minha Verdade, Meu Evangelho e o único           
Evangelho Verdadeiro do arrependimento. Eu, o SENHOR, não mudo! Largue          
de seus pecados, sua nação perversa. Volte para Deus, não há outros            
deuses além de Mim. 

Sim, digo que muitos serão afetados por tumores e dentro de suas            
famílias. Este é o meu alerta. Sim, eu, o Senhor, falo essas aflições. Sim, eu,               
o Senhor também devo infligir muitas pragas. Novas pragas existiram, nem         
sequer pensadas pelo homem. Você acha que as pragas do Egito foram           
ruins, Oh nações profanas, pessoas profanas, chegou a sua hora de partir           
desta terra. Eu lhe dei tempo para se arrepender, mas você não se            
arrependeu.

Sua teimosia é como idolatria para Mim; sua rebelião é como bruxaria;            
na verdade, eu digo que você será designado com os assassinos, idólatras e             
todos os tipos de males nesta terra, pois o fedor deles atingiu as minhas              
narinas. 

Você virou Minha Cruz, onde eu derramei Meu precioso sangue por           
seus pecados, para torná-lo limpo e limpo de toda a culpa de uma vez por               
todas e a virou ela de cabeça para baixo. Eu Sou o único sacrifício que resta.                
Não há outro. E este tempo, que é o tempo da Graça e da Verdade, você                
transformou esse tempo em um tempo de mentira e pisou em cima, com             
seus pés cheios de lama. 

Seus altares na Babilônia vão cair de uma grande altura. JÁ CHEGA.            
Eu colocar um final nisso. 

Você fala que você é o meu povo. Eu te digo, Eu não te conheço.               
Afasta-te de mim, você nação perversa que Eu nunca te conheci. 
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Há poucos, muito poucos que NÃO dobraram os joelhos para Baal,           
para falsos profetas e mestres. Eu escondi eles e eles esperam por Mim com              
fé, eles seguram as Minhas palavras e não as dos homens.  

Diariamente, sim, eles esperam em mim. Diariamente tomam sua         
cruz, Minhas cargas para o Meu Reino, pois há muitos por vir para entrar no               
curral de ovelhas do Reino de Deus. Sim, Meu Reino é de cima, não de é de                 
baixo. Eu, Jesus, vim de cima, não de baixo. 

O homem é como poeira. Até a mulher apanhada em adultério           
reconheceu quem Eu era e Me reconheceu como Senhor. Eu permiti que ela             
visse quem Eu era contra os líderes religiosos que a declararam culpada. Eu             
desejo misericórdia, não sacrifício! Eu revelei o Pai do céu e a escolhi desde              
o início dos tempos para mostrar a culpa do seu julgamento contra ela.           
Trago misericórdia e perdão.

Já faz muito tempo que Eu venho convidando você para a Minha Ceia,             
mas você se prostituiu com o mundo. Você coloca sua lâmpada, sem óleo,             
embaixo de qualquer coisa, escondida no chão, e se torna como as nações             
ao seu redor. 

Você quer isso mesmo? Você não pode ser separado de mim. Você não             
quer isso. Você quer o elogio! É por isso que o pecado é abundante. 

Onde estou? Você realmente quer me conhecer? Em verdade, conheço          
aqueles que foram chamados por Meu Pai, Ele Me tem dado eles. 

Sim, minha bainha está rasgada. Seu reino não pertence ao Reino de            
Deus. Você prefere as nações ao seu redor e a idolatria do homem. Como              
Samuel deu as costas a Saul como um sinal de que Saul não era mais um                
favorito de Deus, também Eu devo fazer o mesmo . Eu estou julgando a              
Casa de Deus agora, sim, agora, Eu estou, fala o SENHOR. 

Estou partindo do seu reino terrestre forjado em mentiras e idolatria.           
Sim, lamentarei silenciosamente como Samuel, mas Eu vou virar minhas          
costas para você. 

Eu vou escolher uma outra nação agora, que você não conhece, uma            
nação que não se considera de nenhuma reputação. Esta nação será           
escolhida, pois a escolhi para ser preenchida com o Meu Próprio Espírito            
Santo e ser obediente a cada Palavra Minha. 

Eles elevarão o nome de Jesus para o alto e eu atrairei todos os              
homens para mim. Pois sou eu, Jesus, que salva, nenhum homem pode            
fazer essa obra do coração.  

O arrependimento é o Meu evangelho verdadeiro, Eu Sou o Verdadeiro           
Testemunho. Jesus Cristo será pregado nos quatro cantos do mundo. 

Seu mal e iniquidade tem impedidos muitos a entrarem no Reino de            
Deus e você arcará com as conseqüências de suas ações.  
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Você Me negligenciou e nem mesmo obedeceu ao Meu Primeiro          
Mandamento. Não, eu vou te abandonar. 

Em verdade te digo que as palavras dos homens se tornarão nada            
mais do que poeira. Mas a Minha Palavra, que não pode ser amarrada,             
viverá para sempre. 

Eu, o SENHOR, tenho falado e o que Eu tenho falado acontecerá. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/procrastination-is-the-thief-of-all-time 

2019.11.20 -PROCRASTINAÇÃO É O LADRÃO DE TODOS OS TEMPOS 

Escrituras: 

João 15: 1-1-17 
João 10:10 
1 Pedro 2: 4-10 

Eu sou a Árvore da Vida. Eu Sou vida. Sem mim, você não tem vida. 
Eu vim para lhe trazer vida, sem regras. Eu vim para libertá-lo por onde 
estou, há liberdade. Eu vim libertar os cativos. Eu vim para declarar 
liberdade do pecado. Eu vim para resgatá-lo do Domínio das Trevas para a 
minha gloriosa luz. Em Mim, é a vida eterna. Em Mim, você fica livre, sem 
escravidão. Fora das garras de Satanás. Pois o ladrão vem apenas para 
roubar, para matar, e para destruir. 

Todos os que estavam diante de mim, todos os que estão na letra da 
lei. Todos os que corrigirem a letra da lei serão condenados pela própria lei 
que eles seguiram. 

Eu vim sob uma promessa. Eu vim libertar os cativos, de que todos os 
que vivem pela fé, no único filho do Pai das Luzes, já passaram da morte 
para a vida. Eu vim para pisar em cima de todas as mentiras, todas as 
superstições que são do homem que vive com medo. Meu amor expulsa o 
medo. Mas muitos ainda andam com medo porque escolhem não Me 
conhecer. 

Pois Eu devo ser conhecido. Eu não Sou um Deus que está longe. 
Como posso estar longe quando Estou sobre tudo? Pois Eu Sou tudo. Eu sou 
Aquele que criou as estrelas também. O medo vem em ouvir o homem.  

O medo acontece quando as opiniões dos homens superam a Palavra 
do Senhor. Em quem você acreditará que terá os melhores resultados na 
sua vida das coisas que serão ensinadas para você? Quem você seguirá? 
Você me seguirá? Você suportará até o fim? 

O tempo está chegando perto. O tempo da procrastinação acabou. Pois 
chegarei repentinamente como um ladrão, numa hora em que você não 
perceberá. Eu falei a verdade, a hora chegou. Meu retorno é iminente. A 
hora de se acertar com Deus é hoje. Hoje, nesta hora, é a hora. Sentado em 
cima do muro não é uma opção. Os debates e discussões sobre traduções, 
doutrinas e todo tipo de teologia terminaram. 
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A hora de sentar sobre os últimos ensinamentos, debater histórias          
tradicionais, debates sem fim, debates sem fim, você já sabe que Eu estou             
vindo.  

Mas Eu lhe digo hoje, você não está pronto. Você está preparado para             
me conhecer? ou você está preparando sua própria vida com suas próprias            
normas? Você está preparado para o Meu corte final? Para as horas finais?             
Para esta colheita final? 

Eu estou sacudindo as coisas. Eu estou podando. Eu estou me           
preparando, agora mesmo. Digo-lhe a verdade: se você não permanece em           
Mim e na Minha Palavra, você é como um ramo perverso. Esses ramos serão              
apanhados por homens cujos falsos ensinamentos você segue. Os         
ensinamentos deles são inúteis, inúteis, inúteis. 

Eu estou reunindo os poucos gideões, pois conheço e vejo aqueles cujo            
coração é para Mim. O que desejo é um coração partido e contrito. Um              
coração aberto para mim. Pois somente Eu posso circuncidar o coração com            
a minha própria mão. Somente eu posso lhe dar a unção do céu. Todas as               
obras da carne não têm lugar no Meu Reino. 

Eu estou fazendo um trabalho poderoso desde do céu. Não tem nem            
como te enfatizar o suficiente que o tempo está bem curto. Bem curto. Não              
resta tempo para debater. Para questionar quem você seguirá.  

Escute, eu coloco diante de você neste dia duas opções. Existem           
apenas duas opções possíveis. Você escolhe Me seguir ou seguir o mundo?            
Você escolhe seguir Satanás ou Eu? 

Siga o Senhor ou siga Baal. A hora da mudança é iminente. Os portões              
da graça se aproximam lentamente para fechar. 

O Senhor continua… 

Você tem ouvido a voz de procrastinação. Pois a procrastinação é o            
ladrão de todos os tempos. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu vim              
para lhe trazer vida. Vida eterna. A salvação é um presente. Uma pérola             
com preço alto. O vale da indecisão é grande. Escolha colocar sua esperança             
em Cristo Jesus, hoje. 

Os dias estão curtos. Tão curtos. O fim está chegando. Todas as            
Minhas palavras serão cumpridas. O fim. A cortina da finalidade está caindo. 

Arrependa-se, volte-se para Jesus Cristo hoje. Não deixe o espírito de           
indecisão. Não deixe que o espírito de procrastinação lhe enganar, indicando           
que há mais tempo.  

Hoje, se você ouvir a voz Dele, não endureça seu coração. Hoje é o dia               
da salvação. Salvação para a vida eterna através de Jesus Cristo, somente. 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-to-the-church-a-false-jesus 

2019.11.21 - Mensagem Para a Igreja: um JESUS FALSO 

Recebi esta mensagem depois de orar: 

"Enquanto o pecado aumenta, assim também MINHA graça aumenta. 
O inimigo vem para matar e destruir, eu venho e trago a vida eterna. 

O inimigo é uma grande falsificador e tenta imitar tudo o que Eu faço. 
É por isso que ele não é reconhecido em muitos locais de adoração. Esses 
lugares adoram um falso JESUS. .... um falso Messias ...... uma falso            
Salvador! EU SOU o Jesus da Bíblia, e há apenas um Jesus verdadeiro que              
você deve conhecer para que você possa passar a eternidade COMIGO. 

Sofro quando vejo MINHAS crianças sendo enganadas por esses         
professores corruptos e falsos. Eles são ovelhas sendo desencaminhadas         
como a história do flautista, Pied Piper. Se não acordarem, cairão do            
penhasco nos poços do inferno por toda a eternidade.  

Eu envio MEU escolhido aqueles que soam o alarme, tocam a trombeta            
e proclamam MINHAS verdades .... mas poucos prestam atenção. 

Eu vou sacudir as igrejas e acordar muitos que adormeceram. já           
começou e muitos líderes serão derrubados. Tudo será exposto. 

Ore para que a luz da MINHA verdade brilhe nos lugares mais escuros             
da MINHA igreja, para que mais uma vez, ela se torne limpa e digna. 

MINHA NOIVA está se preparando para o meu retorno iminente. Ela já            
acordou e está preparando suas roupas com pureza e santidade. Ela está            
tirando muitos dos incêndios do inferno através de testemunhos e prova. A            
onde houver mais graça, mais será dada. Aonde houver amor, ele se            
multiplicará. 
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Escolha hoje uma caminhada mais próxima de MIM, e encherei seus           
corações com paz e alegria! Não seja pego pelas armadilhas da vida que             
podem corromper e extinguir sua intimidade COMIGO. 

Fique limpo. 
Ande com honra. 
Eu vejo e ouço tudo! Não há nenhum lugar onde uma pessoa pode ir              

que Eu não esteja lá. Eu sou onipresente, e sei tudo. Eu sou confiável e você                
pode confiar em MIM. 

Depois de algum tempo, perguntei se havia mais alguma coisa a           
acrescentar a essa mensagem e ouvi: 

As coisas estão mudando, mas é como um sapo na chaleira. Você vê             
pouco, mas muita coisa está acontecendo nos bastidores. Enquanto estamos          
nos aproximarmos do tempo até o fim... oremos para ser contados dignos            
(Lucas 21:36). 

FALSOS CRISTÃOS: 

"Mas temo que, de alguma maneira, como a serpente tenha enganado Eva            
por sua astúcia, para que suas mentes sejam corrompidas pela simplicidade           
que há em Cristo. Pois se ele vem pregar outro Jesus a quem nós não               
preguei, ou se você receber um espírito diferente que você não recebeu, ou             
um evangelho diferente que você não aceitou - você pode tolerar isso!" 2             
Coríntios 11:3-4 

" Porque tais homens são falsos apóstolos trabalhadores ilusórios,         
disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio             
Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é de surpreender, então, que seus              
servos se disfarçam de servos da justiça. Seu fim será o que merecem suas              
ações.” 2 Coríntios - 11:13-15 

"E Jesus, respondendo, disse-lhes: Guarda que ninguém vos engane, porque          
muitos entrarão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo; e enganará a            
muitos”. Mateus 24:24-25 

LEMBRE-SE TAMBÉM, QUE O ANTICRISTO IRÁ SE MASCARAR COMO         
UM JESUS FALSO!! 
"Filhinhos, é a última hora; e como vocês ouviram que o Anticristo está             
chegando, ainda há muitos anticristos, pelos quais sabemos que é a última            
hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. nós, pois se eles fossem de                
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nós, eles teriam continuado conosco; mas eles saíram para que pudessem           
se manifestar, que nenhum deles era de nós". 1 João 2:18-19 

"A vinda do sem lei estará de acordo com a maneira como Satanás              
trabalha. Ele usará todo tipo de demonstração de poder através de sinais e             
prodígios que servem à mentira, e todos os caminhos pelos quais a            
iniquidade engana aqueles que estão perecendo. Eles perecem porque se          
recusaram a amar a verdade e por isso são salvos". 2 Tessalonicenses            
2:9-10 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 22 de            
novembro de 2019, durante a oração. 

🔥    MUITOS NÃO QUEREM OUVIR  🔥 

Ahh! Se a minha igreja me escutasse… 
Ahh! Se a minha igreja me escutasse… 
EU falo, falo, falo, mas muitos não querem ouvir. 
EU alerto, alerto, alerto, mas muitos não querem ouvir. 
Muitos ajuntei mas por rebeldia se deixaram levar. 
Ahh! EU falo, falo, falo, mas muitos não querem ouvir. Alerto, alerto,            

alerto, mas muitos não querem ouvir. Muitos se deixaram levar. 
Ohh! O barco leva para longe! 
Olhai que pode não haver mais tempo, pode não haver mais tempo. 
O barco de muitos está a se afastar, está a se afastar. 
Eis que tenho vindo a alertar que rodam uns com os outros, que             

rodam uns com os outros, se deixam levar uns com os outros. 
Eis que o barco se vai afastando, se vai afastando, por trás do             

redemoinho não tem mais jeito, porque muitos não querem ouvir a minha            
orientação, a minha direção. 

Muitos não querem entrar no aprisco, porque o aprisco é esprimido.           
Muitos não querem entrar no aprisco, porque o aprisco é esprimido. Muitos            
não querem ser moídos para que saia azeite puro, porque azeite puro dói na              
carne, dói na carne, o azeite puro dói na carne, porque a carne é apertada               
para que saia a essência mais pura. 

O diamante bruto tá na pedra, mas para que da pedra saia diamante,             
ele é batido, ele é martelado.  

Para que meu sangue caísse na terra, para que todo o pecado fosse             
redimido, EU fui chicoteado, EU fui sacrificado, EU fui martelado, as minhas            
mãos foram furadas, meus pés foram furados para que o sangue caísse na             
arca da aliança. 

Mas muitos não querem pagar o preço, muitos não querem pagar o            
preço da perseguição. Muitos não querem pagar o preço da perseguição. 

O meu sangue jorra, as minhas mãos jorram, os meus pés jorram o             
sangue nesta terra para todo aquele que me clama, para todo aquele que             
me busca. Porque o EU SOU estou com todo aquele que me busca. Estou              
com todo aquele que me busca, Estou com todo aquele que me clama. Mas              
muitos não querem pagar o preço. 

Eis que vem tempos difíceis, não haverá quem guarda quem, não           
haverá quem socorra quem. Somente aqueles que estarão na minha          
presença serão guardados, livrados e protegidos. 
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Eis que EU entro na casa hoje daqueles que são meus, daqueles que             
me buscam em santidade, em oração e jejum. Mantém o coração deles            
puro, de manhã e a noite me buscando, caminhando em pensamento e em             
tudo o que fazem, se alimentam em mim, pensam em mim. 

Porque EU SOU, passa na casa dela hoje e me instalo aqui, porque a              
porta está aberta e entro em todo aquele que me deixar entrar na sua casa.  

Porque EU SOU! 
Eis que EU falei no dia de hoje. 

🔥🔥🔥 Yeshua Hamashia 🔥🔥🔥 

Shalom! 

Lucas 11:28 

Mas Jesus respondeu: - Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de             
Deus e obedecem a ela. 

João 10:27 

As minhas ovelhas escutam a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. 

2 Samuel 22:31 

Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo               
para os que procuram a sua proteção. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/gathering-of-principalities 

2019.11.24 - REUNIÃO DE PRINCIPALIDADES (SUPERIORES) 

[Judas - lendo tudo] 
[Efésios 6:1-20] 

Permaneçam firmes, meus filhos. Permaneça firme no poder do seu 
Deus. Pois EU SOU a Rocha das Eras e irei adiante de você, lutarei todas as 
suas batalhas, tanto próximas quanto distantes. Permaneça firme, meus 
filhos, somente com a Minha palavra. Pois EU SOU a pedra angular da 
esperança que você tem em Cristo Jesus e sobre esta igreja edificarei minha 
igreja e os Portões do Inferno não prevalecerão. 

Permaneça firme em Cristo Jesus, pois você foi crucificado com ele. 
Você foi enterrado COMIGO sobre o que Eu fiz na cruz é maior do que você 
pensa. Vocês agora são meus filhos ressuscitados das Luzes que foram 
resgatados dessa geração corrupta. 

Por esta geração, quero dizer do tempo que vim MINHA volta. Não 
meça o tempo do Meu retorno com o seu próprio entendimento e sabedoria. 
Pois não pode ser apreendido por meros homens mortais. Aqueles que 
verdadeiramente andam no espírito de Deus receberão muitas maravilhas 
espirituais do céu. 

Assim como eu estou construindo um exército do céu, Satanás 
também está reunindo sua Legião de homens. Bonecos, escravos do pecado; 
escravos à vaidade; escravos do ego deles e de todas as coisas corrompidas. 

Acredite, meus filhos, os poços do inferno, são muito profundos. Mais 
profundo do que as trevas da terra e até mais. Não é algo que você pode ver 
com seus olhos físicos. Agora falo, meus filhos, para que você levante mãos 
santas a Deus, deixando para trás velhas dúvidas e ira. Deixe-os de lado. Dê 
tudo para mim. Me dá tudo. Me dê sua própria compreensão e seus próprios 
pensamentos. 

A igreja que o homem fez que você vê, elas são como uma pequena 
dor de sinusite em meus olhos. Ela está totalmente e profundamente 
corrompida. Não tem jeito de enfatizar mais e lhe dizer que o que você 
aprendeu veio das doutrinas dos demônios. 

Até as poucas virgens sábias quase não conseguirão vencer, tamanha 
é a maldade desse tempo. Eles vão entrar na minha paz porque EU SOU a 
paz delas.  
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O exército de Satanás está ganhando força na mente dos homens           
maus. Satanás já entrou neles, assim como Judas levou o pão de qualquer             
iniqüidade à sua boca, assim a todos os homens alinhados como Judas. 

O mais alto principado cobre a cabeça dos Estados Unidos da América.            
É o espírito da Medusa, cabeças cheias de serpentes enroladas. Corações           
frios. Apenas um olhar desses homens, sob este principado, transformará          
pessoas em pedra, corações congelados das profundezas do inferno. 

Este lugar de julgamento é reservado para eles, na mais negra das            
trevas, para alguns que já estão selados. É por isso que encontro você com              
meu Espírito Santo, para parar de orar por certas pessoas. Por que orar             
pelas pessoas, eu rejeitei? Por que orar por aqueles que estão tão            
entrincheirados na corrupção, mas até os demônios tremem, sim, meus          
filhos, meus demônios que criei para trazerem tempos desastrosos, do          
mesmo jeito que criei meus servos ministros, meus santos, para brilhar para            
aqueles que me procuram em arrependimento. 

Em verdade vos digo que hoje vou abrir seus ouvidos para ouvir            
muitos anjos cantarem por um pecador que realmente se arrependeu. Até           
agora muitos de vocês não testemunharam um crente verdadeiramente         
nascido de novo. Em breve, meus filhos, em breve verão a mão de Deus              
estendendo a mão dos céus quando eu remover corações de pedra, corações            
de madeira, corações tão cheios de maldade, mas eles se ajoelharão em            
verdadeiro arrependimento. 

Eu falo essas palavras para Jackie, minha profeta, porque eu permiti           
que ela visse coisas que ela nunca sonhou existir. “Eu não sabia que isso              
estava chegando quando eu estava escrevendo e evidentemente é verdade e           
realmente tudo me surpreende”. 

Obrigado senhor. O Senhor continua ... 
Há um reino acima dos meus filhos, dos quais você não sabe nada.             

Porque só Eu posso te mostrar. Somente aqueles que andam em santidade            
verão a Deus. Somente aqueles que esperam em Meu conselho, esperam em            
Minhas palavras para trazê-las no momento certo. 

Oh meus filhos, não se apressem na minha frente. Pois Eu estou te             
protegendo contra os lobos machos mais ferozes. Esses lobos se          
transformaram em criatura dos próprios poços do inferno. Veja o que o            
ninho de Hollywood tem mostrado. São gênios das trevas, os Caídos,           
residem constantemente nesse território. Isso é apenas uma pequena         
porção do espírito da Medusa que não tem nada limpo nela. Vai até além da               
minha imaginação o que o homem é ainda fará. 

Fique em Mim, Meus filhos. Fique apenas em Mim, apenas Minha           
cobertura servirá. Somente minhas asas poderá protegê-los e ela é bem           
extensa. Elas são bem profundas.  
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Vinde, meus filhos, não se deixem enganar mais com palavras          
enganadoras. Esses ensinamentos religiosos que são totalmente inúteis no         
dia da angústia.  

Eles cairão com os Caídos. E você verá. Estou avisando meus filhos            
que a maldade que aparecerá está em uma escala maior, mil vezes pior, do              
que as duas guerras mundiais colocadas juntas.  

Venha a mim, pois tenho um poderoso exército lhe protegendo meus           
filhos. Mas saiba disso, nenhum daqueles a quem o pai chamou será            
perdido. 

Esteja preparado, meus filhos, das mudanças súbitas neste mundo.         
Tudo deve ser irreconhecível. Os campos de concentração de 70 anos atrás            
não são nada comparado do que está para vir. Sim, esteja ciente de que              
todos os demônios estão tremendo de medo. 

Satanás está correndo como um leão feroz para devorar. Ele é muito            
mais maligno do que você pode imaginar. Muitos falam de seu nome como             
se ele fosse somente uma mosca que incômoda. Eles falam das dignidades            
das trevas como se não fossem nada. “Mas o Senhor estava dizendo que             
você o está tratando como uma mosca, uma mosca incômoda, mas é muito             
mais do que isso” 

E então o Senhor continua ... 
Acorde, venha a mim, apenas para mim, você encontrará refúgio.          

Venha, venha, venha, não demore, decida todo o seu raciocínio, pois esta é             
uma batalha poderosa , que não é sobre carne e sangue.  

E o Senhor diz que EU SOU QUE EU SOU. EU SOU Seu Criador. EU               
SOU Seu Senhor e Mestre. EU SOU Seu bom Pastor. EU SOU Seu Rei. EU               
SOU QUE SOU. Sem Mim, você não pode fazer nada. Afaste-se agora de             
palavras enganadoras. Volte para o meu esconderijo, onde eu posso          
protegê-lo das tempestades vindouras que também são tão monstruosas. 

Através disso, você verá com seus próprios olhos, o poder mais alto da             
Medusa, que controla mentes. Cujas mentes são controladas por Satanás,          
totalmente pelo próprio Satanás. 

Venha meus filhos. Corra do engano. Corra para Aquele que deitou           
Sua vida para seus amigos.  

Sim, antes de Abraão nascer, EU SOU. 
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fonte: https://444prophecynews.com/be-who-you-were-made-to-be-from-the-beginning-holy-spirit-wind/ 

2019.11.25 - LIBERTE-SE DO PECADO, PARA VOCE SER O QUE FOI 
FEITO PARA SER DESDE O COMEÇO 

Eu tenho lhes chamado para a liberdade e com propósito, Meus 
escolhidos! Você está livre da lei do pecado e da morte, mas você deve 
escolher a liberdade e caminhar nela. Você deve remover suas correntes e 
algemas que foram quebradas pelo poder do Meu Espírito. Você não deve 
permanecer preso, mas deve se levantar e deixar as coisas anteriores para 
trás.  

Quem o Filho libertou está sendo realmente libertado! Pare de 
acreditar nas mentiras do inimigo e jogue fora o peso do pecado que tão 
facilmente te agarra. Eu não te criei para pecar, Eu te criei com liberdade do 
do pecado, mas você tem que escolher ser livre. Você pode fazer todas as 
coisas pelo Meu Espírito, que te fortalece. Um pecador não pode deixar de 
pecar, é quem ele é, mas eu ganhei a vitória sobre o pecado e quebrei seu 
domínio da morte. 

Sei que que em seu corpo atual, você é fraco e tropeça, mas precisa 
se arrepender e se levantar novamente. Sua fraqueza é um portal para o 
Meu poder passar. Quando você esta fraco, Eu estou forte se você Me deixar 
agir. Eu não invado ou controlo ninguém, a Não ser que você me permiti, aí 
então, Meu poder poderá ser manifestado.  

Eu mostro Meu poder através de Meus vasos que são completamente 
rendidos a Mim. Não é por força nem por poder, mas pelo Meu Espírito! Sou 
eu Aquele que pode fazer qualquer coisa acontecer, pois estou no controle 
de todas as coisas. No entanto, não forço nenhum homem, anjo ou humanos 
para me amar ou passar tempo comigo, mas apresento a cada um essa 
chance.  
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Cada um está em controle de seu destino eterno, de acordo com quem             
eles amam. Se alguém ama o pecado e não Me deixa libertá-lo, passará a              
eternidade com o pai de todo pecado, iniqüidade e escuridão no lago de fogo              
longe de Mim. 

Entenda que todo momento nesta terra é uma prova e um teste para             
separar o trigo do joio, as ovelhas das cabras e carneiros; até mesmo             
julgando entre as ovelhas (diferente obediência entre as ovelhas).  

Para os eleitos, esta terra é uma tribulação, refinação, purificação e           
limpeza dos caminhos do pecado e da morte. Para aqueles que estão            
destinados à destruição, os que eles deixaram feitos nesta terra serão um            
testemunho do tipo de semente que eles tinham. Pois a semente de uma             
mucha não crescerá para ser trigo ou cevada. Nem um bode recém-nascido            
crescerá para ser uma ovelha adulta, mas Eu pegarei uma ovelhas crescida            
com manchas e com máculas e as tornarei perfeitas, pois Eu sou o bom              
pastor. 

Você não tem um Sumo Sacerdote que não pode simpatizar com suas            
fraquezas, mas Eu fui em todos os pontos tentado como você, mesmo            
assim, sem pecado. Eu fui feito um sacerdote para sempre, de acordo com a              
ordem de Melquisedeque. Mas também não fui Eu quem era o Cordeiro sem             
defeito e sem mancha? De fato, fui pré-ordenado antes da fundação do            
mundo, mas fui manifestado nestes últimos tempos, para você que, através           
de Mim, acredita no Pai, que Me ressuscitou dos mortos e Me deu a glória,               
para que sua fé e esperança estejam em Nós.  

Não rejeitaremos aqueles que Nós tínhamos conhecido,       
pré-ordenados. Você é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma          
nação santa, meu povo especial, para proclamar meus louvores porque Eu           
os chamei das trevas e para a minha maravilhosa luz. Eu sou o Sumo              
Sacerdote, mas vocês também são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. 

Para aqueles que o Pai conheceu, amou e escolheu de antemão, Ele            
também predestinou a se conformar à Minha imagem, sendo santificado          
como Eu Sou santo, de modo que eu, sendo um e igual ao Pai, seria o                
primogênito de muitos filhos e filhas. 

E aos que predestinou, também chamou; e aqueles a quem chamou,           
também justificou; e aqueles a quem justificou, também glorificou. Os          
sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados          
com a glória que será revelada em você! 

Quando Meus irmãos e irmãs forem libertados da escravidão da          
corrupção na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, a própria criação           
também será libertada. As dores do parto estão se aproximando e são mais             
severas, por acaso isso não significa que a hora do nascimento está            
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próxima? Vocês que têm as primícias do Espírito, até gemem dentro de si             
mesmos, esperando ansiosamente pela adoção, pela redenção do seu corpo. 

Pois você foi salvo nesta esperança, mas a esperança que é vista não             
é esperança; pois por que alguém ainda espera o que vê? E digo que alguns               
que estão lendo isso verão a esperança do que vocês esperam           
ansiosamente, observando, orando e vencendo o mundo pelo Meu Espírito.          
Alguns também que estão lendo isso, eles serão sacerdotes de Meu Pai e de              
Mim e reinarão comigo por mil anos. Pois todos os que são guiados pelo              
Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. 

Estes são os que não foram contaminados sexualmente, pois são          
virgens espirituais, purificadas pelo Meu sangue e lavadas mais brancas que           
a neve. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que Eu vá. Estes               
foram resgatados dentre os homens, sendo primícias para o Pai e para o             
Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque não têm falta diante              
do trono de Deus. Eles cantarão uma nova canção diante do trono, diante             
dos quatro seres vivos e dos anciãos; e ninguém será capaz de aprender             
essa música, exceto os 144000 que foram redimidos da terra.  

Estes são os que tiraram as roupas mortais e vestiram os imortais, e             
confessaram o Meu nome no mundo. Eu os coroarei e eles receberão os             
salmos. E para os outros, Eu digo, espere pelo seu pastor; vou lhe dar um               
descanso eterno, porque chegarei no final dos tempos, que está bem           
próximo. Esteja pronto para as recompensas do Reino, porque a luz           
perpétua brilhará sobre você para sempre. Fuja da sombra das trevas desta            
era, receba a alegria da sua glória.  

Você testemunhou publicamente que Eu Sou o Filho de Deus e Sou o             
Salvador e o Senhor. Receba o que o Pai lhe confiou e seja alegre,              
agradecendo Àquele que o chamou para os reinos celestes. Levante-se,          
levante-se e veja o número daqueles que foram selados na festa do Pai.             
Aqueles que partiram da sombra das trevas desta era receberam do Pai            
roupas gloriosas, brilhando, de um branco brilhante. Pegue novamente seu          
número inteiro, ó Sião, e feche a lista do seu povo vestido de branco, que               
cumpriu a lei do Pai.  

O número de seus filhos, a quem você desejou, agora está completo;            
implore à autoridade do Pai que seu povo, que foi chamado desde o             
princípio, possa ser santificado. Meus divinamente amados, nascidos de novo          
do Meu Espírito, ainda não foi tornado visível o que você será. Eu quero que               
você saiba absolutamente que você será como Eu quando Me ver como EU             
SOU!  

E todo aquele que tem essa esperança continuamente em Mim, está           
constantemente se purificando, assim como EU SOU puro. Todo aquele que           
comete pecado habitualmente, também comete ilegalidade; e pecado é         
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ilegalidade. E você sabe absolutamente que Eu fui manifestado para poder           
tirar seus pecados; e o pecado não existe em mim. Todo aquele que está em               
Mim, permanece constantemente, não está pecando habitualmente. Todo        
aquele que está constantemente pecando, não Me vê, com discernimento,          
nem Me conhece. 

Quem vencer será vestido com roupas brancas, e eu não apagarei o            
nome dele do Livro da Vida; mas eu confessarei o nome dele diante de Meu               
pai e diante de seus anjos. 

Este dia está muito próximo! 
Jesus Cristo 
Yahushua ha Mashiach 

Escrituras para estudar: 
1 Pedro 1:19-21 
Romanos 11:2 
1 Pedro 2:9 
Romanos 8 
Apocalipse 14:1-5 
Filipenses 2:5-11 
Salmo 110:4 
Hebreus 4:14-16 
Apocalipse 20:6 
2 Esdras 2:33-48 
Apocalipse 19:8-9 
1 João 3:1-9 
Apocalipse 3: 5 
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Transcrição dada a irmã Valery Maurice no dia 26 de novembro de 2019. 

A MÃO NO ARADO 

       Estávamos sentados e o Senhor começa a falar: 
       " A mão no arado, a mão no arado, a mão no arado!" 
       Tens tu a mão no arado? 

Tens tu meus filhos, a mão no arado? Aquele que tem a mão no arado,               
jamais olha para trás. Se olhar para trás, provê que nunca tivesse conhecido             
a verdade. Aquele que olhar para trás, tomara que nunca tivesse conhecido            
o evangelho.

Pq muitos pegaram no arado, mas em meio a muitas batalhas, em meio             
a muitas aflições, começam a olhar para trás e dizer: "na casa de meu pai               
nada me faltava". "Na casa de meu pai, eu era guardado, era livrado, eu era               
protegido" 

Meus filhos, muitos de vós cresceram na fé, EU permiti que passem e             
passam por tribulações pessoais, passam para refinamentos pessoais. 

Muitos são levados ao deserto, permiti que muitos saíssem das          
congregações para serem levados para o deserto, para que no deserto           
fossem refinados.  

Não é o congregar dentro de um templo, mas é a forma como             
congregava dentro do teu coração, na minha palavra, na minha presença. 
       Aos olhos do Pai, como tu tens apresentado? 
       Como servo fiel ou tens desobedecido? 

Lavados fostes, descestes nas águas, fostes lavado na água, purificado          
no sangue. 
        Acaso tens tu necessidade de olhar para trás? 
        O inimigo de vossas almas não gosta de vestes brancas. 
        Aquele que se suja, suje-se mais. Aquele que se limpa, limpe-se mais. 
        É uma separação de águas que tem acontecido nos últimos dias. 

Oh meus filhos! Estejais atentos para que nada venha manchar vosso           
vestido. 
        Eis que falei! 

Yeshua Hamashia 

“Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que,            
conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado;         
Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: O cão             
voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama”. 
2 Pedro 2:21,22 
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Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto               
para o Reino de Deus". 
Lucas 9:62 

“Quem é injusto, faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e             
quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda. Eis             
que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada             
um segundo a sua obra”. 
Apocalipse 22:11-12 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 26 de             
novembro de 2019. 

GUARDE SEU CORAÇÃO 

Meus filhos, as investidas do inimigo da vossas almas, tem sido muitas.            
Eis que vem com fúria, vem com fúria para vos desestabilizar, para colocar             
contenda no meio de nós. 

Vem com sopro trazendo sussurros e murmúrios. Vigia pois, porque          
sussurros trás outras intenções. 

Vigiai, guardai o que é vosso, guardar vosso coração, guardai vosso           
ouvido, vossa mente e vossa boca. 

Porque ele sabe que o tempo dele é chegado. É chegado o tempo dele,              
eis que já não há mais tempo. O tempo dele é chegado, o tempo dele é                
chegado ao fim e ele quer levar a muitos com ele. 

Mas eis que EU tenho alertado, vigiem, cuidado com quem falas,           
cuidado com o que tu ouves, cuidado com quem tu deixas entrar em seu              
coração.  

Guarda teu vestido, guarda tua coroa para que ninguém a tire. Assim            
consta na minha palavra. 

Se EU vos perdoei dos vossos pecados, onde estão vossos acusadores?           
Onde estão aqueles que vos lançam a pedra? Mas, eis que muitos vem por              
detrás, querendo lançar pedras, querendo trazer contendas no meio da          
minha igreja. 

Vigiai, vigiai, para que não sejas levado juntamente com ele. É que ele             
cria as contendas e ri por detrás. 
        Oh meus filhos! 
        Atentai para o chamado que vos faço no dia de hoje! 
        Eis que falei! 

Yeshua Hamashia 

Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. 
Provérbios 4:23 

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela          
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e           
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
Romanos 12:2 
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Meu filho, dê-me o seu coração; mantenha os seus olhos em meus            
caminhos. 
Provérbios 23:26 

Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do            
Senhor está próxima. 
Tiago 5:8 
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Fonte: https://444prophecynews.com/the-financial-collapse-is-upon-you-sara-lynch/ 

2019.11.27 - O COLAPSO FINANCEIRO ESTÁ SOBRE VOCÊ 

Esta manhã, acordei exatamente às 4:19. 
Comecei a orar e louvar ao Senhor antes de sair da cama. 
Fui até a cozinha ainda louvando e senti o Espírito Santo se mover sobre              
mim de uma maneira muito poderosa. Literalmente irradiando através de          
mim, sem dúvida o Senhor queria minha total atenção. 
Ouvi em espírito: “Criança, escreva uma mensagem para os MEUS filhos.” 
“Enquanto esses últimos dias passam, permaneça na MINHA presença. 
Peça, você deve receber. 
Procura, encontrareis. 
O colapso financeiro está sobre você. Suas notícias não reportarão isso até            
que seja tarde demais, eles sabem que o caos se seguirá. Eles são             
controlados pelo inimigo. 
Filhos, suas lojas começarão a estocar cada vez menos. 
Preste atenção ao que já é apenas um espaço vazio e não é reabastecido. 
Muitos andam em completa confusão e escuridão. Eles vão recorrer à           
violência para alimentar seus filhos. 
Alguns já estão cometendo atos horríveis para colocar “presentes debaixo da           
árvore”. 
Tenha fé nas MINHAS promessas, pombas. 
Você foi criado por um tempo como está em sua terra. MEU ESPÍRITO             
SANTO dirige seu caminho. 
Meus trabalhadores da colheita, os que escolhi, não estão sendo punidos,           
como alguns podem pensar. 
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Eu dei aos escolhidos o entendimento do motivo pelo qual eles estarão na             
Terra durante esse tempo. 
Filhos, venham a Mim em oração, vou revelar o que vocês farão durante             
esse tempo. 
Prepare as crianças para o que virá pela frente. Permita que a MINHA             
Palavra viva revele um pouco do que você enfrentará. 
Você NÃO enfrentará esses eventos sozinhos, pois enquanto eu estava com           
e protegi Shadrach, Meshach e Abednego na fornalha ardente, também          
ficarei com e protegerei aqueles que são MEUS. 
Eu amo vocês, preciosos. 
Seu amoroso e ALEGRE Salvador, Yeshua Ha'mashiach 

Mateus 13, 14 e 15 
, recebi o entendimento de que nada pode ser pesquisado ou compreendido,            
a menos que DEUS nos revele em partes. Não podemos entender seu plano,             
está longe do que somos capazes de compreender. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 26 de            
novembro de 2019 

     CUIDADO COM O ENGANO 

Oh! Minhas ovelhas tem sido levadas para o engano, as minhas ovelhas            
tem sido apartadas pela voz do engano. 
       Oh! Meus filhos eu vos amo, meus filhos eu vos tenho alertado. 
       "O que queres que EU te faça"? 

Tenho EU perguntado a cada um, EU tento alertar para que vós            
despertais, para que vós sondeis a voz que fala convosco, mas eis que             
muitos não quer me escutar, porque a voz do engano é doce e suave, mas a                
voz do engano trás falsidade, trás sutileza. 
     Oh! Meus filhos, despertem, despertem enquanto é tempo! 

Meus filhos despertem enquanto é tempo, muitos tem sido levados para           
o penhasco, muitos tem sido levados para o precipício,  estão na beira.

Oh! Filhos meus, tem vos alertado, usando as várias vozes que tenho            
pelo mundo a fora, para que vós acordei noiva minha, acordei filhos meus,             
mas muito não querem escutar, muitos nem se quer testam a voz que             
ouvem, muitos nem se quer ouvem, sondam, para saber se essa voz é             
minha ou é voz de engano, muitos nem se quer perguntam para saber se              
sou EU que falo ou é outra voz que está falando com eles. 

Ah! Meus filhos muitos quando despertarem, já não haverá mais volta,           
porque estarão na beira do precipício e muitos já caíram. 

Oh! Filhos meus, eis que os tenho alertados, acordem enquanto é           
tempo, acordem enquanto é tempo! 
       A voz do engano tem levado muitos para o engano. 

Ah! Porque nem tudo que brilha é MEU, nem tudo que fala            
mansamente, suavemente é MEU, porque aquilo vem com muita, com muita           
mansidão, mas o que está dentro dele não ME pertence.  

Eis que EU tenho alertado, tenho falado, sondem quem são as pessoas            
que vos circundem, porque eis que EU andei no mundo e eis que Judas              
andou comigo, me conhecia, caminhava comigo, ceiávamos juntos, eis que a           
traição veio daquele que estava perto, não daquele que estava longe,           
sondem, sondem para ouvirem aqueles que sopram. 

Aqueles que vos abraçam para aquele que diz "mestre estou aqui"!           
Sondem, sondem, para saber que espírito é esse que vos fala,           
arrependem-se enquanto é tempo, arrependem-se, convêrta-vos dos vossos        
maus caminhos. Oh, tu que falas e tu que desvias os meus pequeninos. 
       Ah! Esse grande dia! 
       EU vos amo meus filhos, com amor eterno! 
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Yeshua Hamashia 

 Shalom 

Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e            
toda espécie de maledicência. 
1 Pedro 2:1 

"Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de             
ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. 
Mateus 7:15 

O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e             
seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos         
vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada 
1 Timóteo 4:1-2 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 28 de            
novembro de 2019 

      COMEÇOU A SEPARAÇÃO! 

      O Senhor começa a falar: 
      "Estais a veres as nuvens"? 
      "Estais a veres as nuvens que estão no céu, filha? O que veres tu"? 

Eu via nuvens pretas preparadas para chuva e nuvens brancas. E eu via             
uma separação entre brancas e pretas e o Senhor disse: 

"Sim! EU que estou fazendo nesse momento! Estou separando o joio do            
trigo, estou fazendo separação das águas, entre aquele que me serve e            
aquele que não me serve. Aquele que tem o seu coração segundo a minha              
vontade e aquele que tem o seu coração segundo a sua própria vontade". 
      O Senhor diz: 

"Observa! Observa bem! Eis que EU estou vendo aquele que me busca e             
aquele que não me busca, aquele que quer estar na minha presença e             
aquele que quer fazer a sua própria vontade. Olha! EU confirmo! Vou abrir o              
céu"! 

"Vês? Viram meus filhos? É a minha luz! É a luz do meu Espírito que               
guia a cada uma das minhas ovelhas, que guia a cada uma das minhas              
ovelhas, nesse dia que se chama hoje." 

"Para testemunha, para que vejais que EU guio a cada um. A minha luz              
guia os meus, os meus luzeiros"! 
      O Senhor diz: 
      "Fala a palavra meus remanescentes, meus remanescentes"! 
      Eis que falei. 

Yeshua Hamashia 
Shalom 

Deixai crescer ambos juntos até a colheita; e, ao tempo da colheita, direi             
aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para o queimar;             
mas recolhei o trigo no meu celeiro. 
Mateus 13:30 

O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém               
que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. 
Salmos 14:2 
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Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me              
segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida". 
João 8:12 

Pois assim o Senhor nos ordenou: "Eu fiz de você luz para os gentios, para               
que você leve a salvação até aos confins da terra". 
Atos 13:47 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/the-anointing-has-shifted 

2019.11.30 - A UNÇÃO TEM MUDADO 

Eu sou o Senhor. Eu não sou um homem que muda de idéia. Muitos de 
vocês ME conhecem através de palavras enganadoras e Eu levarei muitos a 
perder.  

Envio o Espírito Santo sobre alguém que Eu desejo. Assim como Eu 
também envio não apenas espíritos enganadores, mas também espírito para 
atormentar aqueles que rejeitaram a Palavra do Senhor. Falo daqueles que 
outrora ungi como rei Saul - aqueles que chamarão pelo Meu nome. Aqueles 
que receberam a Minha palavra sobre aqueles que agora rejeitaram a Minha 
palavra. 

Como Saul que permaneceu na liderança, assim muitos também estão 
aqui que já tenho rejeitado. Eles se apegam ao volume das palavras das 
pessoas ao seu redor. Embora eles falem de Mim, Eu me afastei deles. Como 
é que meu Espírito Santo reside dentro daqueles que rejeitaram Minha 
palavra? 

Aqueles que uma vez conheceram a Minha palavra. Aqueles a quem Eu 
tenho chamado. Eles agora estão sendo substituídos por meus verdadeiros 
servos, cujos corações são santos, obedientes a mim e a meus caminhos. 

Eu levantei muitos do deserto de grandes testes. Eu salvei muitos dos 
lagos de leões e ursos. E nenhum mal lhe ocorreu. Muitos de vocês 
passaram por profundas cavernas de tentações, mas Eu os impedi de cair no 
pecado. Embora o corpo seja sagrado, muita guerra ocorreu em território 
profano. 

A unção mudou hoje, quando Eu trago meus Reis e Sacerdotes de 
justiça. Crio servos humildes. Amigos, santos devotados ao Santo de Israel. 
Eu preparei muitos para estar diante de muitos gigantes. Gigantes, como 
Golias, aqueles que desafiam os exércitos do Deus Vivo. Meu verdadeiro 
servo é David, não precisa se vestir para a ocasião. 

Meus verdadeiros servos, aqueles que agora tenho ungido, não 
precisam das armas do homem. Mas eles confiam no nome do Santo de 
Israel. Meu Espírito Santo reside e trabalha dentro daqueles que são 
calorosos COMIGO e MEU PAI. Eles estão de acordo com os Meus caminhos. 
Eles não resistem ao Espírito Santo. 

Esta é uma guerra santa, uma batalha santa. Mas eu escolho o mais 
improvável. Eu escolho as coisas de desonra deste mundo. Eu escolho 
aqueles que são pequenos aos olhos dos homens. Há muitos, neste 
momento, em que você ainda se coloca nos dois acampamentos: duas 
opiniões. 
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De uma maneira ou de outra, forçarei Minha mão para que você            
decida em qual acampamento deseja residir permanentemente. 

Essa é sempre uma escolha. Sempre haverá decisões dolorosas a          
serem tomadas. As decisões de viver uma vida santa, sob a orientação do             
Espírito Santo, custarão sua carne. 

Para aqueles que optam pela opção fácil da Carne, para aqueles que            
escolhem os caminhos do mundo, você escolheu agora as consequências dos           
frutos disso. Pois o salário do pecado é a morte. 

Morte foi o que você escolheu. Mesmo assim, em seu engano, você vê             
como vida. Para aqueles que falam Minhas palavras, mas ainda vivem em            
pecado, serão lançados nas mãos dos homens. Eles serão seus juízes, já que             
você valoriza muito a opinião deles. Mas, digo a verdade, você confiou em             
lobos ferozes cujos corações você não pode ver. Se você os visse como Eu              
os vejo, desmaiaria por medo de sua vida. Mas como você não me consulta,              
eu lhe dei o que você deseja. 

A quem você deve ir na noite em que o choro começa. A Minha palavra               
não te confortará, porque rejeitaste a Minha palavra. Você rejeitou Meu           
ensino. Você rejeitou Minha instrução. Você rejeitou o castigo do Senhor,           
que Eu lhe trouxe através das Minhas palavras, mas isso não quebrou seu             
orgulho. 

Oh nação pecadora, por que você quer ser ainda mais castigados? (Isa            
1:5). Você confiou em palavras enganosas. Palavras enganadoras. Eles         
cobriram seu coração com orgulho e rebelião contra Mim. O próprio leão e o              
urso que outrora te salvei, lhe despedaçará. 

As mesmas colinas que você seguiu roubarão tudo o que você tem e             
muito mais. Pois não é a sua riqueza que eles roubaram, mas a sua própria               
alma. 

Satanás é como dinheiro e não faz acepção de pessoas. Ele reivindicou            
muitas almas. E estes são os que rejeitaram a Palavra do Senhor. Você fica              
confuso dizendo que acredita na palavra de Deus, que você declara minha            
palavra. No entanto, você não anda humildemente diante de mim. Você não            
me espera. Seu desejo pelas coisas desta terra domina seus pensamentos           
de manhã até a noite. 

Sim, hoje rejeitei aqueles que me rejeitaram. E aqueles que me           
rejeitaram, rejeitaram Àquele que você Me enviou.  

“Foi aqui que tive uma breve visão… vi muitas filas de homens. Eram             
somente homens… não vi nenhuma mulher, não vi filhos. Eram somente           
fileiras de homens. E eles estavam todos alinhados e ao lado deles estavam             
os verdadeiros profetas de Deus com todas essas bainhas rasgadas, tudo ao            
mesmo tempo, como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Mas havia           
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fileiras, e filas, e fileiras alinhadas, em uma linha reta de homens de homens              
que tinha outrora sido ungidos por Deus. Mas eles seguiram o mundo. Eles             
seguiram o ensino dos homens. Mas ao lado deles, embora eu não pudesse             
ver os verdadeiros profetas. Eles eram tão pequenos em comparação com os            
homens alinhados. E vi a bainha de cada peça de roupa assim acontecer             
com o rei Saul e Samuel, isso era muito, muito claro.” 

Então o Senhor continuou… 
Seu reino caiu. Pois embora Eu tenha escolhido você, você rejeitou a            

palavra do Senhor. Não pelas palavras que você fala, mas por suas ações.             
Sua própria vida perante mim. Muitos intercederam por aqueles que foram           
escolhidos, mas agora Eu os rejeitei. Por que você está orando por aqueles             
que Eu rejeitei? 

É isso que o Senhor está dizendo agora. Como me arrependi por ter             
ungido Saul, agora também me arrependo daqueles, cujos caminhos, estão          
sempre diante dos homens. 

Lamentações estão à frente. Verdadeiramente isso será choro e ranger          
de dentes no dia do Senhor, pois é um dia de luto, não de alegria. Para                
aqueles que são meus remanescentes, não temam o que está ao seu redor.             
Não te preocupes por causa dos malfeitores - contra os que praticam a             
iniqüidade.  

Tenha prazer em mim. Comprometa todos os seus caminhos diante de           
mim. Não olhe para trás, pois sei que você amará aqueles que escolheram             
seus próprios caminhos em vez do meu, porque você conviveu com eles por             
muito tempo. Confie em Mim agora, enquanto você me entrega todos           
aqueles que brincaram de igreja e brincaram de cristão. 

Agora estou levantando Meu Remanescente. Minha Noiva. As armas da          
guerra estão agora em minhas mãos. Será e sempre foi a minha palavra.             
Aqueles que Me amam. Aqueles que não brincam com nenhum ídolo diante            
de seus corações. Aqueles que reverenciam a Palavra do Senhor, acima do            
homem, Eu vou levantá-lo. 

Levante-se, brilhe porque sua luz chegou. Minha glória está aqui. Eu           
estou aqui. Este é um novo caminho para Meus remanescentes. Um caminho            
que Eu mesmo esculpi. 

O Senhor continua… 
Porque você é um povo que eu levantei por esse tempo de agora. Eu              

te trouxe para o Meu reino, Minha Mansão, Minha Santidade. Aqui você Me             
contemplará como Moisés. Aqui você será alimentado pelos meus anjos.          
Aqui você verá anjos do Senhor ascendentes e descendentes sobre Meus           
filhos e filhas. 
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Não sofra mais. Embora você tenha se dedicado muito à oração e a             
todos aqueles que me amou. 

Eu sou o Pai Eterno. Eu sei de todas as coisas. Minha sabedoria é              
profunda. Minha sabedoria foi colocada antes da fundação da terra. 

Venha, Meus filhos, é hora de avançar em seu destino que Eu tenho             
para você e sua vida. Lembre-se, Eu controlo o tempo. Estou fora do tempo.              
Estou protegendo você dentro da minha escala de tempo e não do mundo. 

Venha, deixe-me secar suas lágrimas. Não olhe para trás. Não olhe           
para trás. Muitas portas estão se fechando, mas muitas novas estão se            
abrindo à frente. Venha para a sua alegria que é sempre em Me seguir. 

EU SOU QUE EU SOU. 

4 
123



Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/i-am-a-consuming-fire 

2019.12.03 - Foi o que o Senhor falou bem cedo hoje de manhã

Ele falou, hoje… neste dia e nesta hora é o dia das minhas chamas que 
consome. Chamas de fogo fervente vai vir das profundezas da terra. Fogo 
que limpa dos céus acima.  

Toquem as trombetas e colocam nos seus lábios porque Meu povo tem 
rejeitado os bens. Meu povo tem rejeitado o puro. Meu povo vive em seus 
pecados. A casa toda está nojenta. 

Toda coisa rastejante tem invadido: o verme, a lagarta que deslizam 
para dentro devorando e devorará para sempre.  

Eu fui movido para um lugar de conveniência. Um lugar de 
esquecimento. Eu tenho sido rebaixado para um lugar sob os pés dos 
homens, para que eles continuem a viver suas vidas imundas em pecado. 

Eu sei quem Eu tenho escolhido para levar a mensagem de amor e 
misericórdia. Eu tenho escolhi aqueles que foram pisados por homens. 
Aqueles que foram manipulados grande grande tristeza.  

Eu tenho ouvido os gritos dos inocentes. Eu tenho ouvido o choro 
silencioso dos órfãos. Eu tenho visto a crueldade dos pequeninos nas mãos 
daqueles que pensam que Eu sou um Deus que não existe. Um Deus que é 
silencioso a justiça. 

Meu povo, você pensa que seu Deus não faz nada? Você acha que eu 
fazer justiça com meras palavras? Você acha que Eu tenho que ser igual a 
você. Vocês que somente ouvem. Não! Eu sou um Deus justo em todos 
meus caminhos são perfeitos. Eu tem segurado um pouco por causa de 
minha glória que Eu tenho guardado para Mim mesmo. 

Aqueles que são Meus verdadeiros reis e sacerdotes, Me procure em 
Meus caminhos de santidade. Eu sou sabedoria. Antes de qualquer coisa 
existir, Minha sabedoria já tinha sido estabelecida.  

Você acha que Eu dou livremente, sem restrições, sem limites, que 
tipo de pai amoroso faria isso? Eu lhe disse a verdade, o mundo, a igreja, 
embora eles falem de mim, mas fazem todas as Marcas da Destruição. Eles 
seguem o pai das mentiras. Porque Satanas sabia dos Meus caminhos. Ele 
viu Minha glória na minha sabedoria, e mesmo assim, ele quebrou seu 
caminho para fazer suas própria coisas. 

Apesar de uma vez ter sido uma criatura muito linda, e ao Meu lado, e 
tinha uma grande resplendor devido a Minha presença, Ele também não 
acreditou que Eu seria justo e reto em Meus julgamento. Mesmo assim, ele 
fala para o Meu povo, hoje, sussurrando mentiras em seus pecados de 
trevas.  
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E Ele fala que Deus nunca faria isso. Deus não vai fazer nada.             
Certamente, você não morrerá. Oh povo tolo. Eu deixei você nessa ilusão.            
Você acha que é por escolha? Você acha que é por acaso? Você acha que é                
por destino? Seja o que for que sua carne deseja, Minha glória em toda a               
sua plenitude, não irá mais ser escondida. 

Para alguns, haverá alegria. Para outros vergonha e surpresa. Vai          
haver dois tipos de eventos para começar, para ser testemunha: Um, Pranto            
para alegria; Dois, Alegria para o Pranto - para a lamentação - para o              
ranger de dentes. Há dois tipos de finais que foram determinados, qual dos             
dois você vai escolher? 

Apesar Deu lhe perguntar, você está cansado. Porque ainda você não           
pensa que Eu sou um Deus que não faz nada. 

Continua acreditando… Leia as Minhas palavras. A caída e a destruição           
de Jerusalém não foi mais que uma sombra de minha maior glória, pois             
Minhas palavras já foram colocadas nos céus. É para a Minha Glória que Eu              
tenho me escondido. 

Por que que tipo de pai carregaria tudo? Que pai sábio terminaria            
nossos dons para a destruição de todos? Onde está a sabedoria? Onde está             
a restrição? Onde está o autocontrole? Onde está a paciência? Onde está            
longanimidade? Onde está o amor? quando todas as restrições estão          
perdidas. 

Acorda Igreja! Acorda meu povo! Levante sua cabeça debaixo da areia           
movediça que você está em cima. O fogo está aceso. Ele está queimando e              
é um fogo que nunca vai apagar. Ele foi aceso há muito tempo atrás.  

Foi aceso e estabelecido pela Minha Palavra desde o início. Ela ficou            
firme e ficará firme para sempre. Minha ira está aqui para os pecadores sem              
Deus que rebela contra o Deus vivo. Aqueles gigantes que ficam em pé,             
como sempre em pé suas trapos imundos. Minha misericórdia está aqui           
porque eu tenho toda sabedoria e Eu sei o fim desde o começo. 

Eu Sou aquele que criou o coração. Eu Sou aquele que criou a             
eternidade. O Meu perdão está aqui porque o pecado tem que ser perdoado             
por Mim. Eu somente posso completamente e totalmente cobrir todos os           
tipos de pecados porque todos tem pecado. 

Você ainda acha que Eu sou um Deus que mostra favoritismo? Não, eu             
não penso no pecado com em seções. Eu não coloco o pecado em caixas              
diferentes com nomes dependendo dos estágios de prioridade. Porque todos          
tem pecado e não alcançaram a Glória de Deus desde do menor até o maior;               
dos mais simples embaixo até os mais alto em posições honradas nos olhos             
deles. 
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Observa Jó, e as coisas que ele falava, porque Ele conhecia Meus            
caminhos. Ele conhecia minha perspectiva de que você entra nesse mundo           
sem nada, e  sem nada, você retornará da mesma maneira.  

A carne vai aposentar. Algumas para a destruição e algumas para a            
vida eterna. Para aqueles que nasceram de novo, eles estão esperando para            
o novo corpo de glória. Corpo que não perecem. Corpos glorificados e puro           
em MINHA presença.

Para os Meus amados remanescentes, Eu tenho te escolhido dos          
outros para fazer as obras do Meu Pai. Conhecimento e sabedoria Eu            
coloquei dentro de você antes de você nascer. 

Verdadeiramente, entenda que a glória de Deus está nas coisas          
encobertas. É a glória de Deus encobrir minha santidade. É a glória de Deus              
saber o tempo perfeito.  

Eu testei muitos de vocês em muitas áreas da sua vida. Eu te quebrei              
Eu quebrei você, mas não para lhe machucar, para para te revelar Minha             
Glória. Eu te quebrei para que você não confie em nenhum homem, nem             
seus caminhos, nem suas palavras. 

Eu tenho te quebrado para te curar. Eu tenho te escondido de várias             
maneiras de que jamais poderia imaginar seria possível. Eu tenho escondido           
sua grandeza pois vocês foram feitos em nossa imagem.  

Que pai vivo mostraria Sua glória antes da hora marcada.          
Verdadeiramente com a carne, qualquer hora seria bom. Porque a qualquer           
hora é bom para aqueles que não conhecem Meus caminhos. 

Tenha paciência Minha noiva. Tudo será para a minha glória e você vai             
brilhar para que todos vejam. Meu tempo e minha sabedoria são perfeitos.            
São a própria fundação antes de tudo existir. 

Meus queridos e lindos filhos, você são mais gloriosos quando Eu estou            
com você. Eu irei revelar minha beleza. Eu irei revelar com minha santidade.             
Eu todos aqueles que andam em pureza e santidade, verão a Deus.  

Eu sei de todos os pensamentos que tenho para você, falou o Senhor.             
Pensamentos de paz para você. Seu fim é esperado, porque eu o projetei.             
Não se preocupe meus filhos, sim, eu digo, não se preocupe meus filhos. Eu              
vou completar todos os Meus desejos perante você. Não tente resolver nada.            
Será assim, porque Eu tenho falado.  

As flores podem secar e cair, mas Minha palavra está estabelecida,           
ficará para sempre. É a mesma coisa - ela não falhará. Acredite me nisso.              
Apesar de você ainda não entender.  

É a glória de Deus encobrir as coisas. Sim, é a glória de Deus encobrir               
as coisas. 

Confia em Mim a cada dia. A cada momento enquanto Eu levo tudo à              
sua finalidade, à sua conclusão.  
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Tenha paciência enquanto faço passar a cada coisa. Enquanto levo          
todas as coisas a conclusão.  

Pois verdadeiramente Eu lhe falo, está terminado. Foi terminado desde          
o começo. Porque EU SOU o começo. EU SOU o final. EU SOU o alfa, EU SOU               
o omega. EU SOU um fogo consumidor.

EU SOU o SENHOR que te cura. Então eu te digo hoje, toquem as              
trombetas. Coloquem nos seus lábios. Seja um povo que escolhe o bem.            
Seja um povo que escolhe a santidade. Porque sem santidade, você não            
pode ver Deus. 

Sem a santidade você não andará Em Meus caminhos. Sem o Espírito            
Santo você não pode andar na verdade e em amor. Você não poderá ser              
guiado pelo Meu Espírito da verdade. 

Você não poderá produzir frutos sem Meu Espírito Santo. Então, Eu           
falo para você esse dia, Eu Sou um fogo consumidor.  

Sopre as trombetas. Coloca nos seus lábios. 
Receba o meu Espírito Santo nesse dia. Que as línguas de fogo            

repousem sobre você neste dia. 
Respire o Meu Espírito Santo, hoje.  
Ande nos Meus caminhos. Ande em Meus caminhos. Ande em meus           

pensamentos. 
Tudo já está preparado porque estou voltando em breve. 
Eu Sou o Senhor que te cura.  
Eu Sou Jesus. 
Eu estou retornando muito em breve.  
Tenha audácia. Seja forte. Seja corajoso. Meu fogo está aqui. Eu sou            

um fogo consumidor. Fogo é destruição. Fogo faz limpeza profunda. 
Confie em Mim meus filhos. Confiem em mim em tudo que tenha a ver              

com sua vida. Confie em mim em todas as áreas da sua vida. Confie em               
mim. 

Eu Sou o SENHOR que te cura. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 03 de            
dezembro de 2019. 

     MEUS CANDELABROS VIVOS 

Meus filhos, olhem a sua volta, muito em breve, muito mais rápido do             
que imaginam, muito mais rápido do que os planos que eles tem, tudo que é               
deixará de ser. 
       A minha luz vos guiará, o meu Espírito vos guiará! 
      Estarei dirigindo cada filho meu, orientando. 

O único brilho que vereis, será o brilho da minha luz, será a voz do meu                
Espírito. 
      Serão os luzeiros! Os luzeiros desse mundo para a salvação de almas! 
       Candelabros vivos! 
       Lâmpadas vivas! 
       A vocês virão muitos que estarão atravessando na escuridão. 

Eis que a minha luz chegará a todo aquele que quiser ser salvo. Muitos              
terão oportunidade de se arrependerem. Chegarão grandes e pequenos,         
chegarão e se prostrarão perante o Nome que é acima de todo nome. 
       Meu PAI, vosso PAI, nosso PAI! 
       Vos amo com amor eterno. 

Yeshua Hamashia 
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"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída             
sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca            
debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim            
ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos                
homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês,              
que está nos céus”, Mateus 5:14-16. 
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🔥🔥🔥 

2019.12.03
O SENHOR DIZ 

ASSIM COMO ALERTEI A MOISES  
PARA QUE OS MEUS FILHOS SE PREPARASSEM PARA O EXODO PREPARASSEM  
SUAS TENDAS 
ASSIM DIGO HOJE 

PREPAREM SUAS. CASAS 
TOMEM TUDO QUE SE ACHE.NECESSARIO PARA OS NOVOS TEMPOS QUE SE 
APROXIMAM 
WU CONDUZIREI OS MEUS  
DE DIA E DE NOITE 
NADA FALTARA AOS QUE ME OBEDECEM 
GUARDEM VOSSO CORACAO 

ES IS QUE TUDO ESTA PREPARADO 
NO CEU PARA SUPRIR MEUS FIKHOS 
SIM  
EU SWI MUITOS DISSEM SWNHOR 
MAS COMO 
EU DIGO FIQUE EM MIM E SABERAS  
QUE  
EU SOU COM OS MEUS  
EU SOU A PEDRA QUE SUSTEM  
QUE ABRIGA DO FRIO E DO CALOR 
QUE ILUMINA NO MEIO DA ESCURIDAO 
ONDE A LUZ  
NAO A TREVAS 
AONDE ESTA A MINHA LUZ ,O FOGO QUE ARDE SWM CESSAR NAO A TREVAS SWJAM 
CORRAJOSOS 
O inimigo DE VOSSAS ALMAS PARECERA 
PARECERA 
QUE É GRANDE 
Mas ele fara de tudo para parecer 
MAS EIS que wle ira ate onde  
EU 
Permitir 
Entao  
O MUNDO VERA 
O GRANDE EU SOU 

MEUS ELEITOS 
MEUS FILHOS E FIKHAS É CHEGADA A HORA 
PARA UNS O REGRESSO A CASA 
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PARA OUTROS A pwrdicao etwrna 

COM AMOR WTWRNO A TODOS MEUS FILHOS 

🔥🔥🔥 
YESHUA RAMASHIA 
🔥🔥🔥 

ASSIM ALERTO MINHA IGREJA NOIVA PARA OS EVENTOS 
NADA SAI DO MEU.CONTROLE 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/lay-down-your-own-sword 

2019.12.04 - Hb 11:12-13; Mat 26:47-56; Salmos 2 

E é isso que o Senhor diz … 

Agora não é a hora de brincar de jogos. Agora, não é hora de dançar 
em torno de seu bezerro de ouro de religião. Tira os seu jeito da carne de 
agir - suas tradições de homens. Todas elas são inúteis, inúteis, inúteis, sem 
poder, sem poder, completamente, sem poder. 

Por acaso não está vendo a urgência dos tempos? Você por acaso não 
está vendo que Eu, o Senhor, estou falando com você, agora?  

Eu estou alertando, alertando, alertando porque as mudança estão 
chegando bem, bem em breve, em cada nação, em cada tribo, em cada 
língua, em toda essa terra. 

Corações irão derreter, completamente derreter, quando os Meus pés 
tocarem nas montanhas. Eles vão tremer e temer porque Eu sou o Senhor, 
criador do céu e da terra. Todas as colinas tremerão. As montanhas 
desapareceram, quebrando como pedaços de cerâmica que foram jogadas 
de uma grande altura. 

Larga os seus caminhos da carne. Não faça a vontade da carne. 
Porque Eu, o Senhor, que estou falando com você, neste momento. 

Porque todos os que vivem da espada, perecerão pela espada. Todos 
que vivem para alegrar a carne colherá destruição. 

Destruição, ruína e calamidade estão somente algumas horas antes de 
acontecer.  
A Besta adormecida tem acordado. É o tempo dele que foi declarado pelo 

céu para fazer o seu trabalho para que as escrituras sejam preenchidas. 
Para de duvidar. Coloque sua esperança em Mim. Porque a hora já 

está muito tarde. Muito tarde.  
Minha palavra não é igual à palavra de homem. Meus servos estão 

esperando pelo meu Espírito Santo pegando Minha espada - Minha palavra. 
Minha palavra é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes que 
penetra até a alma dividindo a alma e o espírito.  

Não olhe para trás nesse dia. Continua a me seguir. Porque os dias são 
maus além do que você pode imaginar. Alimenta-se em Minha palavra. 
Alimenta-se nas palavras que são mais afiadas do que uma faca de dois 
gumes. 

Agora, não é a hora para festividades. Agora não é a hora de abraçar 
ídolo pagãos. Está não é a estação para ficar alegre. Lamentações estão pela 
frente, luto, choro, descrença.  

Eu o Senhor estou ainda alertando, alertando, e alertando. 
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Abaixem suas próprias espadas de raciocínio. Espadas de tradições de          
homens. Espadas feitas de cardinalidades. Porque Eu te digo a verdade que            
o que prospera o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.

O que prospera o homem em segurar os ensinamentos dos homens,           
imaginados através da carne. Eu te disse a verdade, o custo da carne, os              
desejos desse mundo são da terra e eles não pertencem aos que nasceram             
de novo pelo Espírito de Deus que vem de cima. 

A contabilidade está aqui meus filhos. Tudo foi colocado perante Mim.           
Não depositam suas pérolas diante dos homens, eles estão se soltando, pois            
a besta está subindo, a besta adormecida está acordada. Humilhe vocês,           
então, sob a poderosa mão de Deus. Submeta-se àquele que tem o poder de              
salvar, o poder de libertá-lo dos principados malignos que estão ao seu            
redor. 

Eu estou segurando as forças das Trevas neste momento, e você vai            
ver a distinção de luzes e trevas bem claramente - a separação será bem              
visível. 

Não mova até Eu lhe falar para mover. Fique em posição. Fique em             
espera no Senhor. Espera por Mim. Fique em Minha palavra e segure as             
Minhas promessas. 

A sacudida e a tremedeira está sob esta terra agora mesmo.           
Rachadura e buracos profundos irão se abrir das portas do Inferno mesmo.  

Inclinam-se em Mim. Confie em mim em todas as coisas. Assim como            
Eu separei o Meu povo em Goshen, até mesmo no julgamentos, do mesmo             
jeito Eu sou capaz de te cobrir. Eu sou capaz de lhe cobrir porque Eu sou o                 
Seu escudo. 

Eu sou a sua grande e enorme recompensa. O Grande EU SOU é o seu               
escudo? O Grande EU SOU é o seu escudo e defensor. O Senhor é o seu                
Deus? Você esta de pé em minha graça que foi dada gratuitamente? 

A eternidade acena para meus filhos, a mudança na frente está além            
do que você já tenha testemunhado, seja na vida real ou através da             
realidade virtual. 

O que deve explodir nesta Terra é cataclísmico, então coloca toda a            
Armadura de Deus: vista a sua couraça de justiça; coloque o capacete da             
salvação em sua cabeça neste dia; vista seus sapatos com o evangelho da             
paz. 

Esteja preparado para falar enquanto eu te giu. Ande no espírito e não             
deverá gratificar os pecados dos desejos da carne. Vestem-se de humildade           
e cuidem dos órfãos. Construa o fraco na fé.  

Então, Eu falo, Eu o Senhor, deixem suas próprias espadas. Pois elas            
serão inúteis nos dias à frente.  
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E eu digo que ame uns aos outros, profundamente, e com um coração             
sincero. Perdoai uns aos outros. Confesse seus erros uns aos outros e            
perdoai do mesmo jeito que Eu tenho te perdoado. 

Aceite o errado porque o Seu pai no Céu é o juiz final. 
Por que você se preocupa com o amanhã? Deixe de lado de todas as              

suas agendas daqui da terra. O calendários e as estações do que você os              
conhece, não vai valer mais nada. Datas, horários e estações estão prestes a             
mudar. 

Muitos ficarão perturbados. Muitos ficarão confusos. Muitos ficarão em         
perplexidade mas é isso que está à frente. Esses são aqueles que não estão              
em Cristo Jesus. 

A hora chegou, tudo vai mudar. As sete maravilhas do mundo serão            
destruídas. Olhe e escute pois Eu, o Senhor, que sento nos céus, tem             
descido. Pois Eu escuto os gritos de opressão. Os gritos do meu povo,             
acorrentados e presos.  

Escute Meu povo, Eu estou falando, alertando, alertando, alertando         
neste dia. Não demore. Não olhe para trás. Confie em Mim. Porque Eu sou o               
único Deus que está vindo com cura nas Minhas asas. 

Eu sou o único Deus que é poderoso para salvar. Venha meus filhos. O              
tempo está terminando. A porta da Arca está fechando. Problemas, grande           
problemas estão à frente. 

Para aqueles que estão seguros em meus braços eternos; aqueles que           
estão abrigados sob minhas asas para proteção; você está escondido na           
palma de minha mão, preservado, selado pelo Meu Espírito Santo. Somente           
aqueles que Deus é o Senhor será salvo. 

Não faça neste dia pegar a espada de carnalidade. Não use palavras            
de homens porque elas não tem poder, não tem poder, não tem poder. 

Tudo é como vidros quebrados. Tudo é como uma cerâmica quebrada.           
Tudo não tem sentimento e não sabem o medo do Senhor. Tudo está             
desfeito. Tudo está desfeito. 

A menos que Eu o cubra em minha justiça, seus trabalhos, suas obras             
e até mesmo as suas palavras são como trapos sujos. Que é o homem para               
que te lembres dele? 

O Senhor continua a dizer… 

Que o fogo está aqui. O fogo chegou. Ele veio dos céus. 
Meus profetas estão tocando a trombeta. Meus profetas estão falando          

a todos desde o próprio céu. 
Por que Eu, Jesus, Sou de cima. Não se engane. Não pegue nenhum             

conselho de homem. Por que o que é o homem? que você se lembra dele. 

3 
134



Beija o filho, para que ele não fique com raiva. Sua raiva aparecerá.             
Mas, abençoado é aquele que abriga em MIM. 

E as palavras finais do Senhor foram essas… 

Pare de ficar brincando com a religião do cristianismo. Pois está           
caindo, caindo, caindo neste dia. 

Deixe suas espadas de carnalidade. Olhe para o filho. Olhe para o Meu             
filho. Escute Ele.  

Eu lhe falo a verdade, Deus não pode ser zombado. Se você semear             
no carne, você colherá destruição. 

O tempo esta curto. O tempo é tão curto. Não há mais tempo. Não há               
mais tempo.  

Me procure e viva. Me procure enquanto eu estou perto. Me procure            
enquanto Eu posso ser encontrado. 

Eu te disse a verdade, a menos que o homem nasça de novo, ele não               
pode ver e nem entrar no Reino de Deus. Eu sou de cima. Eu sou o único                 
Deus. Eu sou o único que desceu do céu. 

EU SOU que EU SOU. Antes de Abraão nascer, EU SOU. 
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Transcrição da mensagem dada a nossa pastora Nilva no dia 06 de            
dezembro de 2019 

  CEIFEIROS DA ÚLTIMA HORA 

     Testificando a mensagem "OS ESCOLHIDOS" dada a irmã Valery Maurice. 

O Senhor tem nos levantado de muitos lugares, nós trabalhadores da           
ultima hora, os CEIFEIROS da SEARA do SENHOR , são filhos hoje vindo de              
todos os lugares, perto e longínquos, para que possam resgatar vidas,           
almas perdidas, pois muitos dos filhos do Altíssimo estao preocupados em           
ter, em ir, em fazer. 

"Mas fazer o que? Me diga? Pois EU os tenho chamado para salvação! EU              
vos tenho  chamado para a vida Eterna"!!! - diz o Senhor. 

Nesse exato momento ABBA abriu minha visão espiritual e contemplei a           
glória eterna, a cidade Celestial.  
     Onde eu via um lugar inigualável e imenso. 
     E  o nosso Senhor disse: 

- "Tem muitos e muitos lugares aqui que foram preparados exatamente         
por MIM, para vida de cada filho, mas muitos dos filhos estão distraídos,             
procurando conquistar bens, alegrias, paixões e desejos desse mundo. Pois          
suas carnes tem gritado mais que o Espírito".  

E o Senhor nos levantou justamente para tirar almas cativas pelas trevas            
da fila do inferno, para isso que muitos dos escolhidos foram chamados,            
para trabalharem na última seara. 

Resgatar da fila do inferno, vidas e mais vidas que todas davam por             
perdidas, mas através do sobrenatural do Pai, conhecido por milagre, serão           
salvos.  
     Para honra e glória do Pai! 
     "Atente as minhas palavras". 

Yeshua Hamashya 

Mateus 9:37-38 
Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores            
são poucos. 

Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua            
colheita". 
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Romanos 10:14-15 
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele            
de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?  

E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são            
belos os pés dos que anunciam boas-novas!" 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 06 de            
dezembro de 2019. 

 OS ESCOLHIDOS 

Meus filhos, aos olhos do mundo, muitos de vós parecem folhas secas,            
folhas sem brilho, seres que não andam de acordo com o mundo, que não              
fazem as coisas do mundo, que não caminham com o mundo, que não se              
sentam e comem e bebem e zombam na mesa dos escarnecedores. 
     Mas, é o que o mundo vê, EU vejo os meus! 

EU vejo aqueles que se resguardam nessa altura, aqueles que fogem dos            
holofotes, aqueles que fogem dos conhecimentos, aqueles que fogem da          
auto-afirmação para se manterem nos apriscos escondidos e resguardados,         
para muitos sem brilho e sem cor, para muitos completamente          
desadequados. 

Para muitos, vocês vivem no século passado, mas eis que EU conheço            
cada um no âmago, no íntimo. O meu Espírito vive dentro de vós. 

Na hora certa, no momento certo saberão. O mundo saberá, o céu, a             
terra, o universo saberá quem são os meus eleitos. Aqueles a quem EU             
escondi, apartei, separei, não são aqueles que o mundo conhece pela fama,            
pelo nome, pelo brilho, mas são aqueles pequeninos desconhecidos que          
serão levantados dos quatro cantos da terra para salvarem almas.  
     Eis que são os meus eleitos, a quem EU amo eternamente. 
     Com amor eterno! 

Yeshua Hamashia 
Shalom 

1 Pedro 2:9 
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo          
exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das            
trevas para a sua maravilhosa luz. 

Mateus 22:14 
"Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos". 

João 15:19 
Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele.            
Todavia, vocês não são do mundo, mas EU os escolhi, tirando-os do mundo;             
por isso o mundo os odeia. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice no dia 06 de            
dezembro de 2019 

     LÍRIOS ESCONDIDOS 

Estava eu a passar e o Senhor me levou a olhar para essa folha seca no                
chão e o Senhor me fez ver, lembrou-me e questionou: 

- "O que tu vês"?
E dentro de mim eu disse:
- "Senhor, parece uma flor ou uma donzela, oh, silhueta de uma donzela,           

uma dama antiga"! 
     E o Senhor, depois de dar a palavra disse: 

- "Lírios escondidos"!

Amém. 

Cânticos 2:1-2 
Sou uma flor de Sarom, 
um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos 
é a minha amada entre as jovens. 

Cânticos 2:12 
Aparecem flores na terra, 
e chegou o tempo de cantar; 
já se ouve em nossa terra 
o arrulhar dos pombos.

Transcrição da mensagem dada a nossa pastora Nilva no dia 06 de            
dezembro de 2019 

  CEIFEIROS DA ÚLTIMA HORA 

     Testificando a mensagem "OS ESCOLHIDOS" dada a irmã Valery Maurice. 

O Senhor tem nos levantado de muitos lugares, nós trabalhadores da           
ultima hora, os CEIFEIROS da SEARA do SENHOR , são filhos hoje vindo de              
todos os lugares, perto e longínquos, para que possam resgatar vidas,           
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almas perdidas, pois muitos dos filhos do Altíssimo estao preocupados em           
ter, em ir, em fazer. 

"Mas fazer o que? Me diga? Pois EU os tenho chamado para salvação! EU              
vos tenho  chamado para a vida Eterna"!!! - diz o Senhor. 

Nesse exato momento ABBA abriu minha visão espiritual e contemplei a           
glória eterna, a cidade Celestial.  
     Onde eu via um lugar inigualável e imenso. 
     E  o nosso Senhor disse: 

- "Tem muitos e muitos lugares aqui que foram preparados exatamente         
por MIM, para vida de cada filho, mas muitos dos filhos estão distraídos,             
procurando conquistar bens, alegrias, paixões e desejos desse mundo. Pois          
suas carnes tem gritado mais que o Espírito".  

E o Senhor nos levantou justamente para tirar almas cativas pelas trevas            
da fila do inferno, para isso que muitos dos escolhidos foram chamados,            
para trabalharem na última seara. 

Resgatar da fila do inferno, vidas e mais vidas que todas davam por             
perdidas, mas através do sobrenatural do Pai, conhecido por milagre, serão           
salvos.  
     Para honra e glória do Pai! 
     "Atente as minhas palavras". 

Yeshua Hamashya 

Mateus 9:37-38 
Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores            
são poucos. 

Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua            
colheita". 

Romanos 10:14-15 
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele            
de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?  

E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são            
belos os pés dos que anunciam boas-novas!" 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery Maurice durante a live do            
canal do irmão João no dia 07 de dezembro de 2019 

CUIDADO COM O BEZERRO DE OURO 

Tirarei a conveniência de todos. Para muitos seria o vazio. Fui colocado            
na prateleira. 

Muitos chorarão nesse dia, muitos não se alegram em ouvirem a minha            
voz. O coração está ficando escuro, não lhe convém a repreensão, preferem            
a escuridão. 
     Alertei, alertei, alertei, mas não querem. 
     A voz do engano para muitos é suave. 
     Ahh filhos! Se vocês soubessem, ouvissem o que vem, tremeriam. 

Coloquei exércitos guardando a muitos. Eis que foi banido. Assim os           
meus também foram retirados, muitos estão por conta própria. 
    Néscios! 

Tão rapidamente são enganados. A astúcia do inimigo em vossas almas é             
grande. Mestre do disfarce. 

Alertei! As máscaras de muitos caíram. O que estava por detrás foi            
revelado. 
     Vigiem! Vigiem! Que nem todos que me chamam são meus. 
     Enganadores! 
     Minha igreja é treinada até o último segundo. 

Aos meus EU guardo. Aqueles que perseveram a investida do inimigo na            
sua alma. 
     Aprenderam?? 
     Prudência! 
     Discernimento! 

Estado de alerta convém a muitos. Convém que não se misturem com o             
bezerro de baal. Bezerros de ouro que brilham nessa época. 

Armadilha, laço do engano, antes de abrir aqueles que adoram o bezerro            
serão engolidos pela terra. 

Assim foi no passado, assim será hoje. A terra abriu para engolir os             
profanadores. 
     Meus filhos, vos amo! 
     Sim meu filho, por toda a terra alerto. 

Ouçam enquanto há tempo! Salvem suas almas, meus filhos! Não          
queiram se separar de mim por toda a eternidade. 

Filho, não desejo seu choro, mas não posso te impedir de partir. Se a tua               
escolha não for a minha, mas lembra de que o teu Pai te ama para te salvar                 
e resgatar. 

1 
141



     O meu coração suspira pelo teu regresso. 
     EU te amo! Vos amo! Salve quanto pode. 
    EU sei, EU conheço um coração arrependido! A sinceridade. 
     Meus filhos, o tempo é muito pouco, segundos, segundos. 

Meus amados, vos amo, com amor profundo, do Meu mais alto trono            
olho para os luzeiros! 
     Os saúdo e a minha paz vos dou. 

Abba Pai 

Yeshua Hamashia 

Shalom 

Êxodo 32:8 
Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em             
forma de bezerro de ouro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe         
sacrifícios, e disseram: ‘Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do              
Egito’ ". 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/eyes-wide-open 

2019.12.09 - Isto é o que o Senhor escreveu através de mim esta noite… 

Foi o que ele disse… 

Meus filhos, eu estou voltando para encontrar com você, muito em 
breve. Eu preciso fazer isso, abra bem os olhos para saber quem Eu SOU, 
realmente. 

Satanás se disfarçou e causou uma cegueira que eu preciso remover. 
A clareza pura chegará e Eu o levarei a um nível mais profundo de cura. 
Essa cura se manifestará quando você se tornar completamente obediente à 
Minha vontade. 

Para fazer isso, você deve reconhecer minha voz em oposição à voz de 
Satanás. Sua nação corrompeu tudo. Minha palavra é difamada. Minha voz é 
abafada com ecos de falsos mestres e profetas.  

Você deve ser capaz de discernir minha voz e, para fazer isso, você 
deve apenas comer minhas palavras. Desligue qualquer música de adoração, 
completamente. Esta é a maior distração do inimigo. Confie em mim, 
quando digo que nada disso é de mim.  

O engano é tão grande, tão profundo, e há fragmentos de mentiras 
que jazem dentro de você como um copo quebrado. Quero que você apague 
todas as concepções minhas. Toda idéia que você tem sobre Mim. Minha 
aparência para você mudará, absolutamente, tudo. Você me verá. Você vai 
Me ouvir, e somente nisto, um relacionamento íntimo, em uma profunda 
proximidade de perto, você poderá discernir a Minha voz. 

Procure-Me nisso e eu darei um jeito para você, todos os dias, se 
comunicar Comigo sem interrupções, sem barulho alheios. Você deve se 
afastar de todas as distrações. Confie em mim, mesmo aqueles com famílias 
e crianças pequenas. Vou colocá-los em um sono profundo, para que você 
possa ficar comigo no silêncio. 

Esta é a hora exata de fazer todos os esforços para atravessar o 
portão estreito. Milagres serão abundantes, quando você me procurar com 
todo o seu coração. Vou afastar a escuridão do seu redor para que você 
possa ficar comigo. Estão numa hora onde devem fazer esforços sérios e 
sóbrios para Me seguir de todo o coração. 

A perseguição está chegando e Eu devo prepará-lo. Eu preciso abrir 
seus olhos para a verdade de quem EU SOU e a verdade de Me seguir. O 
inimigo enganou muitos de vocês.  

Ele continua a mudando suas táticas toda toda hora. Suas mentiras 
não têm limites. Verdadeiramente, meus filhos, o engano na escuridão é tão 
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profundo que não pode ser descrito. Quero que você esteja ancorado em            
Mim, em todos os sentidos. Haverá mais separação entre as pessoas ao seu             
redor. Estou peneirando e refinando em maior medida. A confusão          
desaparecerá e a Minha paz abrangerá todos vocês quando quiserem          
permanecer na liberdade de Cristo Jesus. 

E o Senhor continua dizendo ... 

Muitos de vocês ainda estão presos em correntes. Preso a falsos           
ensinamentos sobre Mim. Mas a tampa do maior engano da igreja será            
levantada. Se você não vier a mim e me procurar com todo o seu coração, o                
domínio do seu coração, estará perdido para sempre. Meu Santo Fogo está            
aqui. E vai aumentar em 2020. Você deve estar pronto. Não estou            
preparando você para um ensaio geral, mas para o grande final da verdade. 

O Senhor continua dizendo ... 

O portão é estreito, meus filhos. Chegou realmente a hora de fazer 
todos os esforços para se aproximar de Mim. É um tempo de grande 
sacrifício de si mesmo. Não posso começar a falar da tristeza que existe no 
céu, pois esta será a geração que se perdeu o maior número de vítimas dos 
que estão no reino das trevas. 

Muitos ministros, que você idolatrou, aqueles chamados famosos e 
conhecidos, estão todos, agora, nos poços do inferno, nesse exato 
momento. Muitos partirão muito em breve para este mesmo lugar. Tal é o 
engano. Meu julgamento deve cair na casa de Deus. Tudo deve cair e se 
tornar como escombros. Porque está cheio de corrupção. 

Para alguns, estou refinando ainda mais e todos aqueles que devem 
sair com o Meu trabalho final para semear a última Grande Colheita.  

Eu mantive muitos de meus filhos, longe de igrejas, pois Eu lhes digo 
que aqueles na igreja cristã moderna estão perdidos para sempre. Meus 
mensageiros, meus profetas me seguem somente. Eles estão aqui para 
avisá-lo, você querendo ouvir ou não. 

O portão é estreito. O portão é tribulação. O portão está parando você 
de me seguir. 

O tempo é curto. Escutem Aquele que é o único caminho para o céu, 
para a vida eterna. 

Sim, o portão é estreito. Faça todos os esforços para encontrá-lo, pois 
poucos estarão lá. 

Faça todos os esforços para entrar no portão que leva à vida. 
E então Jesus assinou com seu nome no final. 
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Ezekiel 2 
1 Samuel 13: 8-14 
Judas 22 

Esta é a palavra que o Senhor me deu… 

Rebelião é pecado da bruxaria. 
Minha casa não é mais uma casa de oração. Tornou-se um covil de             

ladrões e bandidos. Minha casa ficou cheia de ossos de homens mortos.            
Minha casa se tornou uma morada de abutres e todo tipo de bestas impuras.              
Minha casa está cheia de sacerdotes auto-ungidos que não sabem a           
diferença entre o santo e o profanos. 

E Ele diz a esta casa ... 

Você é uma casa rebelde, cheia de maldade, orgulho e todas as coisas             
corruptas. Meus mensageiros, meus profetas continuarão a falar minhas         
palavras, porque Eu lhes ordenei que se levantassem e ouçam o que tenho a              
dizer. 

Eu lhe digo a verdade, você odeia meus profetas - as palavras que são              
declaradas através deles. Você os odeia com vingança. Minhas palavras          
purificam todo o seu ser. Embora você pretenda recebê-las, em seu coração            
rejeita o que estou declarando sobre você e seus caminhos.  

Você é orgulhoso, podando gloriosamente suas próprias penas. Mas         
você não tem noção de que dentro de você está cheio de sujeira. Essa              
sujeira apodrece cada parte de você, de dentro e de fora. Ainda assim, você              
[23:03] permanece em fenia externa para agradar aos homens. 

Tudo está descoberto. Tudo está exposto. Todo pecado mantido sob          
fechadura e chave será aberto para todos verem. Satanás sugou todo o            
sangue de você porque você é uma sanguessuga traiçoeira. Você rouba a            
viúva. Você rouba dos cegos. Você esbarrou em meus inocentes pequeninos.           
Você chama a atenção para inchar o seu orgulho. Você cegou os olhos das              
pessoas ao seu redor, brilhando como um anjo de luz. Você é esse tipo de               
pessoa. 

Você acha que vai escapar da ira de Deus? Você acha que escapará do              
julgamento de Deus mesmo nesta hora tão tardia? Fiquei em silêncio e você             
viu isso como uma aprovação de seus feitos. Você está sendo abençoado,            
mas com riqueza mundana, mas lhe digo a verdade que você verá com seus              
próprios olhos o que Eu penso de tudo isso. O que eu penso de tudo isso. 

1 
145

https://www.spreaker.com/user/11582882/profanity-in-the-house-of-god


Eu permaneci em silêncio para fazer os falsos profetas e mestres um            
espetáculo da minha ira, nem mais e nem menos. O destino da destruição é              
iminente. O orgulho vem antes da queda. Eu permiti que o orgulho            
alcançasse o nível máximo possível, pois as profundezas do orgulho, não           
conhecem limites. Você acha que eu não sabia sobre a rebelião de Satanás?             
Você não sabia que Eu planejei desde o início que ele seria o instrumento              
que eu usaria para testar não apenas meus anjos, mas também meu povo. 

Eu te digo a verdade, você não Me conhece. Você permanece sempre            
na sua maneira de ser - seu próprio raciocínio, enraizado no orgulho.            
Orgulho é igual ao ego. E o ego é igual a morte espiritual.  

Há muito tempo que espero por mudanças em muitos corações. Enviei           
muitos servos ungidos para aqueles em minha casa rebelde. Enviei meus           
pequeninos, enviei os jovens, os idosos, tanto escravos quanto livres, tanto           
homens como mulheres. Até enviei os pagãos para te repreender, mas sem            
sucesso. 

Pois você ainda está atolado com sua própria justiça, que é como            
trapos imundos para Mim. Você está condenado contra aqueles a quem           
libertei. Você permanece em sua busca de prazer, ministérios agradáveis,          
age como se fosse Deus e ainda tem a coragem de usar o meu nome.  

Você acha que eu ficarei parado e deixarei você contaminar minha           
casa, meus pequeninos? Um despertar brutal está bem perto. Choradeiras e           
lamentações estão pela frente. A todos que profanaram Minha casa, que           
lançaram magia de feitiçaria, que lança maldições sobre aqueles que Eu           
tenho abençoado.  

Todos vocês fizeram isso em Meu nome. 
Aí de você que chama o mal de bom e o bom de mal. Aí de vocês que                  

chamam a luz de escuridão e a escuridão luz. Para vocês que recusaram a              
meus filhos, nem mesmo um copo de água fria lhes deu. Você não sabe,              
como rejeitou meus pequeninos ungidos por mim, rejeitou o Autor da Vida.            
Você rejeitou o Pai das Luzes. 

O Senhor continua a dizer ... 

Alguns dos que estão em minha casa, Eu já ungi, mas a sua rebelião,              
a sua persistência em fazer as coisas do seu jeito, resultou na minha             
remoção de você e de suas obras. Aí daqueles que seguiram o homem. Que              
seguiram falsos profetas e falsos mestres. 

Eu não te chamei a atenção? Você não me procurou? Você fez parceria             
com a força. Vocês se uniram aos incrédulos, os profanos. Você se envolveu             
com o profano [não santos]. 
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Corra por sua vida, Te digo; corra por sua vida, se você valoriza a              
Salvação em mim.  

Corra da ira que derramarei sobre minha casa, que antes era           
destinada como casa de oração.  

Separa, separa, separa, não toque em nada imundo. 
Eu Sou o senhor. Meu espírito está pairando, machucando, esperando.          

Meu anjo da morte espera, pairando, esperando, pelo meu comando. 
O julgamento sobre o Egito foi apenas uma sombra das coisas a            

acontecer. Preste atenção neste dia que o tempo é curto. Humilhem-se sob            
a poderosa mão de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. 

Eu estou na porta e bato. Pois estou batendo há muito tempo. Não             
endureça seus corações para o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo.            
A porta da Graça só está aberta - um pouquinho de nada.  

Os mortos estão todos alinhados e suas obras estão diante deles.           
Minhas palavras soaram por toda a eternidade ao redor deles, com tanto            
remorsos [muito tarde ou inválidos], com estas palavras: 'afastem-se de          
Mim'.  

Arrependa-se, digo arrepender-se. Arrependa-se, o relógio está       
correndo. A hora está atrasada. Volte para mim, filhos sem fé. Faça o que é               
certo em Meus olhos. Entregue a sua vida. Entregue o seu orgulho. Entregue             
todos os seus caminhos. 

Eu sou o SENHOR. 
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Transcrição da mensagem dada pela irmã Valery Maurice na sala de oração            
durante a madrugada do dia 12 de dezembro de 2019. 

Ahhh minhas filhas! 
Ahhh meus filhos! 
Chamem vossos irmãos. Tenho filhos perdidos, filhos que precisam de ajuda,           
filhos que estão desorientados. 
Ajudem vosso irmão! 
Estendam a mão, falem do meu amor. 
Muitos não ouvem, mas há muitos que ouvem e que estão sendo despertos. 
Falem, falem, toquem a trombeta, toquem a trombeta! 
Convoco minha noiva para tocar a trombeta. 
Vocês estão salvos e vossos irmãos? 
Vocês estão felizes e vossos irmãos? 
Derramo amor no coração de cada filho meu, para clamar por seu irmão. 
Ohhhh filhos, lancem a rede, lancem a rede, lancem a rede. 
Ohhhh filhos, intercessão, intercessão pelos caídos. 
Estou convocando minha noiva, para lançar a rede. 
Não quero noiva acomodada. 
Minha filha Nilva, convoca minha noiva para lançar a rede. 
Meu filho João, lança a rede. 
Quero a minha noiva intercedendo pelos irmãos. 
Olhem com amor! 
O inimigo de vossas almas quer colocar mãos e olhos, mas eu tiro. Minha              
noiva ninguém toca, porque EU SOU, EU SOU! 
Estou convocando a igreja no mundo, noiva no mundo, acordem,          
convocação no mundo. 
Convoco minha noiva no mundo a acordar e interceder por cada irmão.            
🔥🔥🔥🔥 
Nos quatro cantos do mundo, intercessão, quero minha noiva intercedendo. 
O inimigo de vossas almas não dorme. 
A batalha está fogo puro 
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 
Meus filhos vos amo! 
Não se acomodem! 
Vos amo eternamente! 
Eis que falo nesta madrugada! 
Minha igreja! 
Minha noiva, vos amo! 
Limpo o coração de cada um, limpo o coração de quem abre e deixa entrar o                
fogo santo. 
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Lamparinas sendo cheias! 
Lamparinas sendo preenchidas! 
Estou passando nesta madrugada (em forma de Leão da Tribo de Judá e             
fogo pelas cidades iluminadas). 
Estou passando de cidade em cidade. 
Estou visitando cada família, cada filho meu. 
Estou santificando casas. 
Estou olhando cada um. 
Estou vendo os que dormem em mim. 
Estou visitando cada filho. 
Estou vendo muita noiva acomodada. 
Intercessão! 
Vem o tremor mas muitos dormem, muitos estão desapercebidos. 
Acordem vossos irmãos! 
Toquem, toquem, toquem o alerta no mundo! 
Lancem a rede nos lagos, no mar, na terra. 
Lancem, lancem, lancem! 
Não chamei a noiva para acomodação, chamei a noiva para guerrear. 
Noiva que dorme, o vestido começa a rasgar por falta de vigilância. 
Tenho noivas que estão se manchando. Estão se manchando pela          
acomodação, estão abrindo brechas. 
Batalhem a batalha até o fim! 
O inimigo de vossas almas, batalha até o último segundo. 
Intercessão! 
Orai uns pelos outros! 
Filha, te darei direção. 
EU guardo os meus, EU guardo aqueles que anunciam minha palavra. 
EU sou, estou no comando de todas as coisas. O que é meu ninguém toca! 
Vou usar a tecnologia! Vou usar os canais dos meus para passar a minha              
palavra. Vou guardar até a hora certa o que é meu. 
Ai de quem tocar nos meus! 
Ahhhhh..... Fogo coloco sobre ele! Aos meus EU guardo, cubro com nuvem!            
Os meus são guardados, são cobertos e escondidos dos olhos inimigo. 
Aqueles que me buscam com tremor e temor, seja ele liberto, seja ela             
liberta. 
Há uma menina que estava sendo escondida, EU liberto agora! Uma criança!            
Fogo, fogo, fogo, fogo! 
- Para sacrificar? Perguntou a irmã Rosana Ruegg.
Sim! - respondeu nosso Abba.
Intercessão!
(Falando em línguas indígenas)
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Eis que EU frustrei os planos deles. 
Eis que EU estou frustando os planos deles, não estão entendendo nada,            
estou enviando meu fogo santo, estou queimando!  
Estou colocando fogo na fornalha! Aqueles próprios se queimam na fornalha           
que colocaram.  
Quero minha noiva intercedendo! 
Quero minha noiva intercedendo em oração e jejum! 
Chega de acomodação! 
Quero convocação, nos quatro cantos do mundo, quero minha igreja          
acordada, com fogo santo aceso! 
Quero convocação da minha igreja, da minha noiva! 
Acorda, acorda, acorda! 
Até quando dormem? 
Acordem!  
Estou convocando a minha noiva, a igreja, a lançar rede nos quatro cantos             
do mundo. 
Eis q falei! 

Yeshua Hamashia 

Joel 2:1 
Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte;              
tremam todos os moradores da terra, porque o 
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Valery Maurice, [14.12.19 12:37] 
NAO PODENMOS CANSAR DE FALAR 
AS VEZES DA CANSACO  

🔥🔥🔥 
......... 

FILHOS 
NINGUEM OUVE 
OU PARECE QUE N/ INGUEM OUVE 
MUITOS OUVEM FAZEM SE DE SEENTENDIDOS 
E MAIS FORTE O DESEJO DO SEU CORACO DE MOMENTO 
MAS NO MOMENTO DA AFLICAO MUITOS IRAO SE LEMBRAR DAS PALAVRAS 
AS SEMENTES EM MUITOS BROTARA  
PARA MUITOS SERA A DECISAO FINAL PARA SALVACAO 
PARA OUTROS ....a escolha do engano 
TUDO ESTA NA ESCOLHA QUE FARAO 
.... 
REDES DE SALVACAO SAO LANCADASPOS MWUS FILHOS 
PELOS MEUS PROFETAS 
PELOS MEUS PQUENINOS 
DIGO HOJE 
NAO SE CANSEEM  
DE CLAMAR  
DW PWRSEVERAR 
DE ANUNCIAR O MEU AMOR 
POR TODOS 
DE ANUNCIAR A.MENSAGEM DA SALVACAO 
IDE 
IDE 
IDE 
E PREGAI A TODA CRIATURA 
GRANDESCE PEQUENOS 
IDE 
ANUNCIAI A SALVACAO A TODOS 
ANUNCIA QUE A ANCORA IRA SUBIR 
O BARCO IRA PARTIR 
MAS TENHO BOTES DISPONIVEIS PARA AS ULTIMAS COLHEITAS 
COLETES SALVA VIDAS 
FILHOS VOS FALO OR PARABOLA  
ENTENDEM???? 
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IDE NAO VOS CANSEIS  
TRABALHADORES DA ULTIMA COLHEITA 
SE REUNEM PELO.MUNDO AFORA 
CADA UM PREPARADO COM DONS DIFERENCIADOS 
O MUNDO VERA A MANIFESTACAO DOS MEUS ESCOLHIDOS 
O CEU  
A TERRA  
E DEBAIXO  
DA TERRA SERA ESTREMECIDO  
VERAO QUAO GRANDE E IMENSO É O MEU AMOR POR TODOS 
MAS PARA AQUELES CUJA PALAVRA FINAL É NAO  
MINHA BALANCA IRA PESAR 
A MINHA MAO IRA PWSAR PARA OS PROFANADORES 
FARISEUS 
ESCARNECEDORES 
AI 

AI 

AI 

MUITOS ESTAO A POSTOS PARA SE ESCONDEREM 
ACASO NAO VEJO EU 
AS PROFUNDEZAS DA TERRA ? 

ACASO NAO VEJO EU QUEM SAO? 

ACASO ALGUMA COISA SE OCULTA.NO UNIVERSO QUE EU CRIEI? 

CEGOS !!!! 

Fizersm suas escolhas 
Muitos chamados grandes na terra,escolheram a bandeja 
 Preferem o lbrilho a uma saco de pano 
Que seja feita cnforme o desejo d swu coracao 
Mas havera.muito ranger de dentes,muitos pedirao agua e nao havera quem           
lhes saciei a sede 

EU SOU  
A AGUA VIVA  
E TODO AQUELE QUE BEBER DESTA AGUA JAMAIS TERRA SEDE 
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FILHOS AQUWLES QUE ESCOLHEM HOJE  
A AGUA VIVA  
ABRO EU  
A FONTE DESDE O MEU MAIS ALTO TRONO 
SEJA DERRAMADO EM PLENITUDE NA VIDA DECAD CORACAO SINCERO 

VOS AMO  
MEUS ELEITOS  
COM AMOR ETERNO 

🔥🔥🔥  

YESHUA RAMASHIA 

🔥🔥🔥 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice em conversa           
com a irmã Cláudia Gaspar pelo telefone no dia 23 de dezembro de 2019. 
 

AÍ NAQUELE GRANDE DIA... 
 
A filha da Maricleia é minha, EU lhe dei a visão pra ela ver a perseguição que                 
irá acontecer. EU tenho dado visões a meus pequeninos, mas muitos ainda            
duvidam. 
EU guardo os meus, EU escolho os meus. 
Há muitos incrédulos, mas eis que muitos verão, muitos verão e naquele            
grande dia terão muito ranger e choro, porque muitos me negam, muitos            
me negam no dia de hoje. 
Estão a fazer pactos, estão a fazer pactos, a minha palavra diz, a minha              
palavra diz, andai, anunciai a salvação, buscai, mas não andeis com ouro e             
nem prata e muitos tem amor a ouro e prata. 
EU não vos chamei para coletar ouro e prata, EU vos chamei para salvar              
almas.  
Ai que naquele grande dia muitos prestarão contas de tanto ouro e tanta             
prata que armazenaram, muitos prestarão contas das riquezas, mas se          
esqueceram da riqueza maior que é a alma. 
Naquele grande dia, naquele grande dia, me verão, EU SOU e prestarão            
contas porque o livro será aberto. 
E EU cobrarei, porque se derramará, o sangue de muitos estarão nas mãos             
de muitos porque muitos sabem e não fazem nada. Preferem continuar na            
bandeja do que abrir a mão, naquele grande dia, naquele grande dia! 
Naquele grande dia, a minha ira, irá cair nessa terra, quando EU abrir a              
terra, muitos cairão como no tempo de Corá, ainda há chance para aquele             
que se arrepende de coração. 
Aquele que se suja, suja-se mais. 
Aquele que se limpa, limpa-se mais. 
Eis que EU SOU alerto a igreja mundo, alerto a noiva, interceda por aqueles              
que estão perdidos. 
EU amo a todos, mas EU tenho justiça, que a minha balança irá pesar. 
Eis que falei no dia de hoje! 
EU guardo os meus. EU tenho os meus anjos posicionados para aqueles que             
me buscam, mas aqueles que me abandoram eu abri mão, aqueles que me             
abandonaram EU retirei. 
Preparem-se! 
Eis que EU falo no dia de hoje. 
 

Yeshua Hamashia 
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Anjos idem! 
Anjos idem! 
 
 
Lucas 13:28 
Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e             
Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. 
 
Mateus 8:12 
E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; ali haverá pranto e              
ranger de dentes. 
 
Salmos 96:2 
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome; anunciai a sua salvação de dia em              
dia. 
 
Ezequiel 3:18 
Quando EU falar ao ímpio: ‘Certamente morrerás!’, se não o advertires e não             
disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de             
salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria            
malignidade; contudo, EU exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto           
recebeste a responsabilidade de pregar àquela pessoa. 
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Transcrição da mensagem dada a irmã Valery no dia 23 de dezembro de             
2019 
 

GUARDAREI OS MEUS PEQUENINOS 
 

Estou permitindo que meus pequeninos tenham visões, assim como também          
dou o entendimento que muitos dos meus serão perseguidos dentro e fora            
das igrejas. 
Os soldados do inimigo se levantam contra os meus eleitos, mas que EU             
SOU darei o livramento aos meus pequeninos das coisas terríveis que terão            
que acontecer na terra, para que se cumpra o que está escrito. 
Guardarei os meus, mas muitos dos meus filhos também pagarão o preço da             
perseguição. 
Para que se cumpra o número completo do meu exército. 
Lembra-te que estarei sempre ao teu lado. 
Homem ou mulher, caminharei contigo e no momento da separação corpo e            
alma, te recebo para a glória. 
Não temam Talitas! 
Não temam crianças! 
O inimigo quer parecer que tem o controle, colocando medo e dúvida. 
Tão somente crê, crê, crê que EU SOU, te aguardo para te abraçar, te              
enxugar as lágrimas e Me verás e verás o que preparei para ti amados do               
meu coração. 
Vos aguardo com muito amor, muito amor. 
Que maravilhoso será o nosso encontro. EU abro os braços, sentes o meu             
calor? Sentes a minha presença? 
Eis que te visito nesta hora! 
Larita filha amada, EU te vi, correste para me ver, alegra-me teu proceder. 
Persevera mais um pouco. 
Sei que queres vir já, mas lembra-te de teus irmãos filha. 
Intervir! 
Intercessão noiva amada! 
Intercessão pelos perdidos, pelos cegos, pelos surdos, pelos paralíticos! 
Clamor de intercessão criam interferência no inferno no mundo espiritual. 
Salva teus irmãos, tu que salvas estas. 
Lança a rede e pesca os perdidos. 
Minhas filhas, vos amo! 
Com amor de Pai para cada filho do mundo. 
Com amor eterno, eis que falo nesta manhã. 
 

Abba Pai 
Yeshua Hamashia 
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Joel 2:28 
"E, depois disso, 
derramarei do meu Espírito 
sobre todos os povos. 
Os seus filhos e as suas filhas 
profetizarão, 
os velhos terão sonhos, 
os jovens terão visões. 
 
Habacuque 2:3 
Pois a visão aguarda 
um tempo designado; 
ela fala do fim e não falhará. 
Ainda que demore, espere-a; 
porque ela certamente virá 
e não se atrasará. 
 
Deuteronômio 31:6 
Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por           
causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará,              
nunca os abandonará". 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 24 de             
dezembro de 2019. 
 

MEUS FILHOS CONTINUAM SENDO DESOBEDIENTES! 
 
Rebeldes, desobedientes, assim são muitos. 
Não sabem eles, que as mesas que colocam na suas casas são mesas para              
baal? 
Não sabem eles, que cada mesa com farturas nas vossas casas representam            
altares para baal? 
Fazeis oferendas a entidades que nem conheces. Eis que o mundo jaz no             
engano, mas eis que é chegada a hora de despertar os meus, de tirar das               
correntes, de tirar do engano, mesas para baal. 
Eis que falo nesta tarde! 
 

Yeshua Hamashia 
 
Arrependam-se! 
Arrependam-se! 
 
Atos dos Apóstolos 3:19 
Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados           
sejam cancelados. 
 
1 João 5: 19 
Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo jaz no maligno. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/i-have-ordained-your -steps 

 
Palavra recebida em 2 de janeiro de 2020 
 
Escrituras: 
 
Salmo 139 
Jeremias 1:4-12 
João 1:9-14 
Provérbios 3:5-6 
 

Eu Tenho Ordenado Seus Passos 
 
Assim diz o Senhor ... 
 

Meus queridos filhos, meu amor duradouro por cuidar de você nunca           
terminará. Pois meu amor dura para sempre. Eu nunca vou te deixar, nem             
te abandonar. Você não é como órfão perdido no deserto. Você não está             
sendo abandonado, nem descartado como nada. Pois observei cada passo          
que você deu. 

Todos os seus passos ordenados para a sua vida estão escritos em            
Meu livro, antes de você ser criado, no lugar secreto, onde Eu vi seu corpo               
ainda não formado. Desde o começo, mesmo antes da fundação da terra, Eu             
te conheci. 

Eu te separei para ser meu filho. Você é meu filho. Uma criança             
nascida de cima. Uma criança querida antes de você respirar pela primeira            
vez. Eu criei você, cada parte do seu corpo, com cuidados minuciosos e             
precisão exata.  

Eu sou soberano, rei de todos os reis. Eu sou o Senhor, Senhor de              
todos os senhores. Antes de Mim, não há outros deuses. Não, nem um. Eu              
sou o criador e possuidor do Céu e da Terra. Eu sou o Deus de Abraão,                
Isaque e Jacó. Eu sou suficiente. Até uma parte da minha bondade é             
suficiente.  

Você tem sido julgado. Você tem sido testado pelo fogo de muitas            
aflições. Onde você está agora é onde Eu o ordenei. Cada passo que você              
deu ao longo de sua vida, foi ordenado por mim.  

Enquanto você caminhava, quando caía e tropeçava, sempre estive ao          
seu lado. Onde você pensou que não tinha como sair, que não tinha saída,              
nas suas circunstâncias, Eu abri uma porta invisível para você entrar. O anjo             
da morte tem saído. Mas eu lhes digo, meus filhos: aqueles que acreditam             
em mim nunca morrerão. 
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Em Mim está a vida, até a vida eterna. Vocês são Meus filhos. Vocês              
são filhos que vencerão. Os espíritos da minha vitória te rodeiam, pois você             
não Me escolheu, eu escolhi você. Sim, eu escolhi você desde a fundação do              
mundo. Não apenas observei e guiei cada passo, como também lhe dei            
minha mão para levá-lo a todas as situações.  

Eu não sou um Deus de becos sem saída. Eu não sou um Deus que               
esmaga toda a esperança em você. Coloque sua esperança em mim, Meus            
filhos. Pois você chegou até aqui pela minha mão e pelo meu braço forte.              
Não recue agora, pois eu o fortalecerei ainda mais. 

Vou criar novas portas e portões. Caminhos desconhecidos devem         
abrir. Passagem clara, sem obstáculos, e os lugares difíceis, suavizados.  

 
O Senhor continua dizendo ...  
 
Fontes das águas vivas estão disponíveis para você agora. Águas          

claras e frescas. Você só precisa me perguntar e eu lhe darei tudo o que               
você precisa. É preciso muita humildade estar diante de mim, para pedir de             
Mim, depender da minha bondade. Venha até mim agora. Não recue nos            
seus próprios caminhos, pois, se o fizer, será deixado para trás.  

Os que ficaram para trás fizeram essa escolha por causa do orgulho.            
Medo do homem. Muitos serão deixados para trás porque se recusaram a            
obedecer aos Meus mandamentos de amor e ao Meu caminho de santidade. 

Eles tropeçaram sobre pedras, sobre grandes pedras. Sobre pedras e          
pedregulhos porque eles se recusam a andar no Meu caminho. Eles se            
recusam isso por causa de seu orgulho. 

A encruzilhada está aqui agora. Este é o dia da junção do tempo para              
continuar caminhando Comigo com humildade ou correndo pela estrada         
larga que leva à destruição. 

Eu tenho feito muitos testes. Teste para ver o motivo e o coração de              
cada pessoa por Me seguir. 

Você Me serve por causa do medo? Você anda comigo no testemunho            
de outra pessoa? 

Você anda em conflito contra Mim? Você anda com raiva,          
ressentimento, falta de perdão em relação às pessoas ao seu redor? Em            
relação aos seus irmãos e irmãs? Você me rejeita porque não gosta de             
receber Minhas mensagens dos Meus profetas? Você rejeita a Minha Palavra           
porque não a entende? 

Salomão pediu mais sabedoria do que riquezas. Hoje, meu povo pede           
riquezas nesta vida. Eles pediram posição. Eles buscam vanglória. Eu digo a            
verdade, eles já receberam a sua recompensa agora. 
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A encruzilhada está aqui agora neste dia. Mais um passo em seus            
próprios caminhos te levará a junto de muitos que estão enganados. Uma            
vez aqui, você não será capaz de distinguir Minha voz. Estará perdido, até             
aquela única vez que você Me ouviu. 

Hoje é o dia de escolher a quem você deve servir. Há um caminho              
esquerdo e direito. Existe um caminho sagrado outro profano. Existe vida           
eterna ou destruição eterna. Não há mais atraso. Eu usei meus mensageiros            
e profetas apenas para avisar. Eles falam por mim. Por que você ataca os              
meus ungidos, que apontam você para Mim. Sim, eles apontam como uma            
bússola de volta ao único Deus. O único Deus verdadeiro. Seu único            
Salvador.  

 
O Senhor continua ... 
 
Todas as palavras deles vem de Mim. Como escolho exibir, como           

escolho trazer o cumprimento da minha Palavra, é somente por Minha mão.            
Enquanto eles falam, estou observando para ver a Minha Palavra ser           
cumprida.  

Muitos de vocês rejeitam porque não me procuram. Você continua          
sempre a procurar o conselho do homem, primeiro.  

O fogo está chegando, meu povo. No entanto, mesmo nisso você não            
acredita. Como o fogo chegou a Jó, assim será com você.  

Você rejeita porque não acredita em mim. Nem na Minha palavra. Eu            
digo que você está em uma maldição de ninhada de víboras. Até os cães              
procuram as migalhas debaixo da minha mesa. No entanto, digo a você o             
seu estado nesta hora, pois Eu sabia desde o início os passos que você              
tomaria. 

Escolha neste dia, nesta hora, a quem você irá servir.  
Para o meu precioso cordeiro, quebrado como pedaços de cerâmica,          

continue andando humildemente diante de Seu Deus. Continue a seguir o           
caminho certo. Ele é estreito. Ele é bem dificultoso, mas andarei contigo. Eu             
te carregarei sobre meus ombros.  

Sim, ordenei que muitos deixassem o caminho da justiça para o           
caminho amplo, pois os tesouros deste mundo eram tentadores demais para           
que desistissem.  

Aqueles que abandonaram tudo pelo meu evangelho, pelo meu reino,          
continuarei a guiar, pois fui adiante de você.  

Digo a vocês, meus preciosos filhos, confiem no Senhor de todo o            
coração e não se apoiem no seu próprio entendimento. E em todos os seus              
caminhos, Me reconheça e farei seus passos seguros. 
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Eu, Jesus, declaro a vida para você hoje. Escolha, escolha neste dia a             
quem você deve servir! 

Antes de Abraão existir, EU SOU. 
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Transcrição do sonho dado a irmã Valery Maurice no dia 26 de dezembro de              
2019. 
Obs: O noivo não é o Pai. O casal representa a Noiva do Senhor, tanto               
homem como mulher. 

SONHO: 
 
Havia uma noiva a se preparar para se casar. Mas tudo era simples, vestido              
simples, cabelo arrumado, preso e jogado pra trás. Tinha um buquê de            
flores nas mãos, mas em lugar da flores, haviam botões de roupas azuis e              
rosas. 
A mãe da noiva usava um vestido preto. 
O casal de noivos eram do mesmo tamanho, estatura baixa. 
Em um certo momento a noiva sobe uma escada na vertical, parecia que             
havia esquecido algo no quarto e estava a buscar, quando a mãe vai no              
lugar dela e no meio da escada, a mãe se desequilibra e cai. 
 
DISCERNIMENTO DADO PELO ESPÍRITO SANTO A PASTORA NILVA: 

 
A NOIVA: 
Vestido bem simples e sem adornos no cabelo, as noivas não estão            
empolgadas para o casamento. Os botões que eram para serem de flores,            
são botões de roupas. A noiva precisava estar num nível mais elevado, mais             
alto para passar o ensinamento. Ela está num nível baixo, como irá ensinar             
a família dela? 
 
MÃE DA NOIVA: 
Representa nossos familiares e nossos amigos. Estava vestida de preto,          
estava de luto. Ela não entende qual cerimônia de casamento ela está.            
Porque ela não conhecia o noivo. A filha não havia apresentado o noivo. 
 
A QUEDA DA MÃE DA ESCADA: 
Foi no lugar da noiva buscar algo, se desequilibrou e caiu. 
Estamos em uma fase de fazermos a obra pela metade. Não temos            
compromisso sério e fazemos com desleixo. 
 
Temos apresentado nosso noivo a nossa família e amigos? 
Temos apresentado nosso noivo aos convidados da festa? 
Cadê o evangelho de Cristo que estamos passando? 
O que estamos passando? 
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Que tipo de alimento que recebemos direto do Pai, estamos passando para            
essas pessoas? Pessoas que estão sendo representadas pela mãe, elas estão           
de luto. 
O nosso casamento para eles é uma tristeza, eles nem conhecem o noivo. 
Eles nos vêem dia e noite buscando algo que eles não entendem. 
Estamos mostrando o motivo de buscarmos a santidade? 
O que estamos assistindo? 
O que estamos falando? 
Temos mostrado o motivo que o Pai tem nos pedido para nos preparar? 
Qual é na nossa posição como noiva diante da nossa família e das pessoas              
ao nosso redor? 
A vinda do noivo é próxima e esse casamento irá se consolidar logo! 
 
Essas são as perguntas que temos que fazer. 
 
MESMA ESTATURA BAIXA DOS NOIVOS: 
Normalmente o noivo é mais alto que a noiva. 
Aqui há uma inversão de valores que está acontecendo no mundo. 
Hoje às mulheres não entendem o significado da palavra submissão. Que           
seria uma auxiliadora do lar. 
As esposas querem mandar nos maridos e muitos casamentos tem se           
destruído por essa razão. 
O homem perdeu o papel de progenitor, de cuidador da sua família. 
 
Shalom 
 
Marcos 16:15 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
 
Efésios 5:22-23 
As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor,pois o           
marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da                
qual ele é o Salvador. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/trust-in-god-believe-also-in-me 

 
Palavra recebida hoje à noite em 4 de janeiro de 2020. 
 
Escrituras: 
 
João 14:1-14 
Apocalipse 2:1-7 
Apocalipse 3:14-22 
Salmo 139:1 
Jó 10:6 
Salmo 17:3 
 

 Confie em Deus, Acredite Também em Mim 
 
Ok, estas são as palavras do Senhor que me escreveram esta tarde ... 
 

Há um caminho que parece certo ao homem, mas leva a morte. Meus             
filhos, muitos estão correndo na direção errada. Eles fazem isso porque           
medem sua vida, suas ações, pelos ensinamentos dos homens. 

Eles preferem as palavras suaves de língua-de-prata, mas nunca         
peneiram seus próprios pecados e vir a Mim porque Eu sou o Caminho, a              
verdade e a vida. Eu sou um Deus que pesa todos os pensamentos e ações               
em minha balança em santidade e justiça. 

Sim, existe um caminho que parece certo para o homem, mas leva à             
morte, decepção e finalmente destruição. Pois, meu primeiro mandamento é          
amar o Senhor, seu Deus, com todo seu coração, alma, mente e força, e              
amar o próximo como a si mesmo. Estou procurando muitos corações para            
ver se eles realmente me amam. Estou sondando muitos corações para           
examinar e testar para ver se você me obedecerá diante do homem. 

Eu conheço você, mas muitos que professam Me conhecer, não me           
conhecem. Esta é a verdade porque, como está escrito naquele dia, muitos            
clamarão: 'Senhor, Senhor não profetizamos em seu nome? Não expulsamos          
demônios em seu nome? Mas digo a verdade: declararei que, apesar de            
conhecer todos os seus caminhos hipócritas, anunciarei diante do trono de           
meu pai. 'Eu nunca te conheci'. 

Minhas ovelhas conhecem a Minha voz. Eles permitem que a minha           
Palavra da Minha boca transforme e renove suas mentes. Nisso e nisso            
somente, você poderá testar para ver e fazer a vontade do meu Pai             
Celestial. Meus caminhos são puros. Meus caminhos são santos. Minhas          
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maneiras estão aqui para elevá-lo mais alto, para que você possa ouvi-Lo,            
Àquele e único filho. 

Declaro neste dia, diz o Pai, 'ouça-O'. Não ataque o meu Sentinela na             
torre. Não fales mal dos Meus profetas. Pois digo a verdade que esta é              
minha graça para você. Esta é a minha misericórdia eterna. Com Jó, Eu não              
dei esse aviso. Tome notas, mesmo que pelos meus olhos vi Jó andando em              
justiça perante minha face, Eu permiti que Satanás o testasse e o            
peneirasse, ainda mais - Testes maiores, peneiração intensa com         
examinação minuciosa.  

Sondar dentro dos lugares remotos e escuros do seu coração e mente            
é a minha Misericórdia. É o Meu amor. Pois nenhuma pessoa má, nem             
mentiroso, nem assassino, nem cobiçoso, nem qualquer pessoa que colocar          
um ídolo perante na minha frente, diante de mim, entrará no Reino de Deus. 

Assim como na linha de dominós, muitos cairão, um após o outro,            
porque sua caminhada é ainda mais má do que aqueles que vivem no             
mundo. Eu te digo a verdade que os pecadores, os doentes, as prostitutas e              
todos aqueles que verdadeiramente arrependeram de seus pecados, estão         
entrando agora no Reino de Deus. 

Oh Gálatas tolos! quem te enfeitiçou? Embora muitos de vocês          
acreditem, vocês permanecem com os injustos - aqueles cheios de vaidade           
fingida. Você ama os louvores dos homens, em vez dos louvores do Seu pai. 

Para aqueles que substituíram as obras que faziam para mim com           
amor e devoção. Eu digo a você, 'arrependa-se’, considere o quão longe            
você tem caído. Você se afastou da graça. Você está se separando e fazendo              
suas coisas, em vez de ficar parado, diante de Mim. 

Arrependa-te pois você tem caído. Retorne ao seu primeiro amor. Se           
você não se arrepender, removerei seu candelabro. Para aqueles que ainda           
continuam a servir Mamom, o que você ganhou foi um lugar no inferno.             
Você não pode servir a Deus e a Mamom. Eu exijo um povo que com               
santidade confie em Mim. Por acaso não sou Jeová Gire? [ Jehovah-jireh]           
[Jireh significa o Senhor proverá]. Muitos de vocês economizam seu dinheiro           
para um dia chuvoso. Eis que as inundações estão aqui, mas você não             
percebe. 

As tempestades estão à porta de sua casa. Seus carros, suas férias e             
suas reservas não lhe ajudará. Tudo perecerá com você e sua família. Você             
é igual àqueles que cobiçaram todas as coisas que pertencem a Mim. 

Essas coisas dedicadas, coisas que você escondeu em seu coração,          
serão todas tiradas de você. Que evangelho você pregou? Todos os seus            
atos foram sido vistos publicamente. Todas as suas orações hipócritas ao           
homem, que te levantou à iniquidade, você é pior do que aqueles que não              
Me conhecem neste mundo. 

2 
167



Seus pecados estão diante de você, mas mesmo assim você não           
percebe. Mas, para os Meus preciosos filhos verdadeiros, aqueles que andam           
humildemente diante de mim em espírito e verdade, tenho visto suas           
orações em segredo diante de Meu Pai. Eu tenho visto você dar todo o pouco               
que você tem em segredo. Eu te digo a verdade: Seu pai está prestes a               
recompensá-lo abertamente na glória do Pai. 

Aqueles que tem repartido sua última refeição com quem tem fome,           
aqueles que abriram suas casas para pessoas estranhas, aqueles que deram           
um copo de água fria a um dos meus pequeninos por minha causa,             
certamente não perderão suas recompensas. 

Eu falo para vocês, Meus filhos abençoados, vocês tem corações puros           
e voc6es verão Deus. Abençoado seja todos aqueles que buscam primeiro o            
Reino de Deus em vez de riquezas; grande será a sua recompensa no céu. 

Eu te digo a verdade, minhas amadas noivas, você andará por           
qualquer caminho porque tudo é possível com Deus. Aqueles que oraram           
pelos entes queridos se regozijarão quando Eu, Eu mesmo, for me encontrar            
com eles. 

Por acaso não te falei que você só precisa ficar quieto!. Por acaso não              
falei que você só precisa ter fé como uma semente de mostarda? Não             
declarei que esta batalha pertence ao Senhor. Sim, de fato, são apenas um             
pequeno grão de areia de promessas da minha bondade para com aqueles            
que Me amam. 

Me coloca primeiro. Ame o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração             
significa que você está no Meu reino. Meu reino é de cima. Aqueles que              
pertencem a mim são nascidos de Deus. Você está preservado, selado, você            
é meu, você é estimado e Eu esbanjarei todo Meu amor, toda minha             
bondade, toda minha proteção estão sobre você. 

Você está sentado nos céus. Isso é verdade. Chegou o tempo das            
bênçãos em abundância para aqueles que são obedientes e Me amam. O            
tempo também chegou onde haverá a eliminação e a remoção daqueles que            
usaram o nome de Deus em vão.  

Pois eles são as pessoas que pertencem à vaidade das vaidades.           
Portanto, atenção a todos que tem ouvidos para ouvir, escute e ouça o que o               
filho, Jesus Cristo, está dizendo. 

Minha investigação está aqui. Minha peneiração. Minha santa        
separação é agora. Oh, como eles vão chorar e lamentar, porque rejeitaram            
a oferta da Vida. Eles rejeitaram o caminho da verdade. Eles rejeitaram            
Àquele e único filho do Pai, que está cheio de graça e verdade. 

Tudo o que foi escrito será cumprido. O dia do encerramento está            
próximo. A contagem regressiva final. A cortina final está para cair sobre            
aqueles a quem direi 'Nunca vos Conheci'.  
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Aos meus remanescentes, às minhas noivas, aos meus preciosos filhos          
e filhas de Deus, Eu digo que fiquem quietos e saibam que Eu Sou Deus.               
Saiba que a batalha pertence ao Senhor. Não saia de sua posição até Eu              
mandar você sair. Nisto, você verá as muralhas de Jericó e muitas fortalezas             
cairem e desabarem. 

Somente por minhas mãos, trarei sua família para o Meu reino. O fogo             
está chegando. Tempestades estão à porta.  

Eis que você observará somente com seus olhos o que Eu farei com os              
iníquos. 

Então, fiquem quietos meus filhos, embora a terra se mova, você verá            
a mão de Deus sobre você, e na vida de suas famílias.  

Acredite em Deus. Acredite também em Mim. Permaneçam firmes,         
Meus filhos, pois Eu estou aqui. Eu estou aqui. O EU SOU está aqui. 

 EU SOU QUE EU SOU.  
Acreditam! Confie em Deus! Acreditem também em Mim. 
Eu sou Jesus 
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Fonte: https://444prophecynews.com/are-you-ready-to-die-for-your-king-margaret-blake/ 

 

 
 

Você está pronto para morrer por seu rei? 
 
6 de Janeiro de 2020, 04:16 
 

Você está pronto para morrer por seu rei? Você está pronto para            
perder tudo por seu rei? Até suas vidas? Pois em verdade vos digo que o dia                
que se aproxima, rapidamente, o que está escrito nas páginas da Minha            
Palavra, e que parece para muitos um futuro distante, logo se manifestará. 

Mas muitos de vocês nem sequer leu sobre o que Minha Palavra fala.             
No entanto, dentro dela, está contido tudo o que você precisa saber e             
entender para passar pelos eventos vindouros na Terra. 

Agora é a hora de ter o conhecimento e o entendimento de que você              
precisará para permanecer em fé contra seus inimigos e os poderes das            
trevas. Como você pode esperar prevalecer se você é fraco em saber e             
entender o que Minha Palavra diz? Você se incomoda em vestir a armadura             
que Eu lhe dei na Minha Palavra? Muitos de vocês ainda têm uma mente tão               
carnal que a mera menção à armadura e imediatamente pensam na           
armadura física dos dias passados. Mas eu lhe digo, seu inimigo é espiritual             
e feroz, e essa ferocidade se manifestará em atos altamente malignos de            
brutalidade e destruição. 

Não se iluda. Você não pode combater este inimigo apenas por meios            
naturais. Você acha que você pode se esconder? Não haverá esconderijo           
seguro, exceto em Mim.  

EU SOU o lugar secreto dos MAIS ALTOS. Meus anjos respondem à            
minha palavra falada. Se você não conhece a Minha Palavra, como eles            
devem agir em seu nome, se você não pode liberar a Minha Palavra falando              
isso? 
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Se você lesse a Minha Palavra por si mesmo, em vez de receber ela              
dos líderes de igrejas, em breve receberia uma abundância de entendimento           
sobre tudo o que precisa saber e ser capaz de fazer.  

Mas muitos de vocês deixam seu aprendizado espiritual para os outros           
para ensiná-los e, então, tratam a Minha Palavra como uma piada, onde            
você escolhe o que é mais agradável aos seus gostos e desgostos, e àquilo              
que agrada seus ouvidos e encanta sua audição. 

Eu lhes digo agora que sua falta de interesse e zelo por se aproximar              
de Mim é bastante desanimadora, pois vejo tudo e sei tudo. A menos que              
você leve a sério a Mim e a Minha Palavra, isso não será muito seguro para                
você e sua família.  

Que parte da oração a meu pai que Eu lhe dei, que você não entende?               
Por que você não ora e divulga diariamente, juntamente com outras           
escrituras da Minha Palavra que lhe trarão grandes benefícios? 

Em verdade, digo que chegou a hora de adquirir coisas que não são             
necessárias em sua vida. Somente aquilo que é necessário você deve pedir a             
Meu Pai. Pois, o que não é necessário, não será dado. Muitos de vocês não               
têm idéia do sofrimento; não tem idéia de não ter as coisas e não tem idéia                
do trabalho manual. No entanto, Eu lhes digo, os tempos que estão se             
aproximando rapidamente trarão tudo isso e muito mais dificuldades à sua           
porta. Qual será a sua resposta? 

O que é tão difícil de entender nisso? Vou lhe dizer qual é a              
dificuldade. Muitos de Meu povo não sabem o que precisam saber porque            
estão contentes com o estilo de vida que foram propagados por seus líderes             
e comunidades da igreja, e por sua própria apatia para ir além do conforto              
de suas vidas condicionadas. Como avestruzes com a cabeça na areia, você            
se recusa a ver o que está acontecendo descaradamente ao seu redor. 

Coloquei meus vigias na parede que emitem os alarmes e liberam os            
avisos. O tempo para avisar não é à vista do inimigo, mas quando há              
conhecimento de um inimigo. E quando houver conhecimento dos planos do           
inimigo, isso deve ser divulgado em tempo hábil, para que todo os planos             
necessários e proteção possam ser implementados.  

Meu povo! Meu povo! Meu coração lamenta por aqueles que não           
prestam atenção às advertências de Meus vigias e por aqueles que nem            
sabem que advertências foram dadas. 

O mundo é um lugar cego e o barulho acontecendo são diabólicos,            
criando todo tipo de distorção e depravação. O ar é tóxico e sujo, e o caos                
da agenda desenfreada do politicamente correto, neutraliza todas as formas          
de decência e capacidade de bom senso.  
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Você deve se libertar do mundo e se voltar para Mim. Sair do mundo e               
o fedor e a sujeira de seus sistemas e processos. O que está segurando              
você? 

Por que você demora? Você será levado com o mundo se continuar            
indeciso entre Meu Reino ou o mundo. 

Minha fidelidade é um escudo. Um escudo para você. Eu defenderei           
ferozmente aqueles que são Meus. Mas, nem Eu posso interferir com sua            
liberdade de escolha. Você deve escolher por si mesmo a quem você servirá. 

Não fique sentado em cima do muro. Se não escolher é a mesma coisa              
de escolher. E eu disse na Minha Palavra que eu vomitarei da minha boca se               
você estiver morno. Portanto, não seja morno. Pare de sentar em cima do             
muro como se você tivesse todo o tempo do mundo.  

O tempo não pode ser contado. Em breve, o tempo restante será            
preenchido com medo e caos. E pode ser tarde demais para você escolher             
então. Escolha agora viver para Mim e receber a abundância da Minha graça             
para prover e manter você. A minha mão está estendida para você por             
enquanto; mas em breve segurará a espada da minha força em batalha.            
Escolha. Me Escolha! Viva. Viva para Mim! 
Eu sou Jesus. Seu REDENTOR e seu REI. 

 
Apocalipse 17:14 
Apocalipse 19:16 
Provérbios 19:8 
Provérbios 2:6 
Mateus 7:24 
Salmo 90:12 
Romanos 8: 1-10 
1 Coríntios 2 
Salmo 91 
2 Timóteo 4:1-4 
Mateus 6:9-13 
2 Timóteo 2 
Mateus 6:19-21 
Isaías 62:6-7 
Ezequiel 33:1-9 
Apocalipse 18:4-5 
Apocalipse 3 
1 Timóteo 6:2-16 
Deuteronômio 30:15-20 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 02 de             
janeiro de 2020. 
 

AINDA HÁ TEMPO! 
 
Tempo de renovo! 
Tempo de rescisão! 
Tempo de restituição! 
Meus filhos, quem sois vós na minha presença? 
Quem sois vós na minha presença? 
Quem sois vós na minha presença? 
São momentos de decisões finais. 
Muitos fizeram votos, muitos fizeram plano, muitos fizeram objetivos de          
estarem na minha presença de adorar mais, de jejuar mais, de ler mais a              
minha palavra. 
Quem sois vós na minha presença? 
Oh tu que dormes! 
É tempo de decisão final, é tempo de reconstruir o altar, de reconstruir a              
aliança. 
Ainda há tempo! 
Eis que falei. 
 
Yeshua Hamashia 
 
Eclesiastes 3:1 
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito             
debaixo do céu. 
 
2 Samuel 24:18 
Naquele mesmo dia Gade foi dizer a Davi: "Vá e edifique um altar ao Senhor               
na eira de Araúna, o jebuseu". 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 03 de             
dezembro de 2020. 
 

GRATIDÃO 
 
Seja grato! Gratidão! 
Meus filhos, olhem a vossa volta, na vossa casa. Muitos tem um teto, tem              
roupa, tem calçado, tem comida. 
Eis que vem dias difíceis! 
Agradeça pelo que lhe foi dado. 
Agradeça pelo que tens, seja grato pelo sopro de vida, pela família, pelos             
filhos, pelos netos. 
Tudo vem do Pai e tudo volta para o Pai. 
Seja grato! 
Gratidão em tudo, pelo dia e pela noite, pelo dormir e pelo levantar, pelo              
caminhar e pelo andar, até nas provações, seja grato. 
O Pai que ama corrige seus filhos. 
Meu filho Jó falou: "Havemos de receber as coisas boas e não havemos de              
receber as coisas más"? 
O mesmo Pai que te afaga no momento do erro é o mesmo Pai que te                
corrige. Porque ama a todos e a todos abençoa. A todos ama com amor              
igual. 
Derramo do meu amor no dia que se chama hoje, a todo aquele que aceita,               
a todo aquele que abre a porta do seu coração para que meu amor e Espírito                
invada seu coração. 
Basta que tu digas: Sim eu aceito! 
 
Shalom 
Com amor eterno 

Yeshua Hamashia 
 
1 Tessalonicenses 5:18 
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus             
para vocês em Cristo Jesus. 
 
Salmos 136:1 
Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. 
O seu amor dura para sempre! 
 
Jó 2:10 
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Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu; receberemos o bem             
de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus                
lábios. 
 
Ezequiel 36:26 
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de               
vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. 
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Transcrição da mensagem dada para a irmã Valery Maurice no dia 04 de             
janeiro de 2020. 
 

ONDE ESTÃO OS MEUS FILHOS? 
 
Onde estão os meus adoradores?  
Onde estão aqueles que dizem que me amam? 
Onde estão aqueles que dizem que largarão tudo por amor a mim? 
Onde estão aqueles que dizem que largaram família, pai, mãe, filhos, marido            
para me seguirem? 
Onde estão? 
Onde estão aqueles que me adoram em verdade e em sinceridade? 
Onde estão? 
O evangelho saiu.  
Este para o oeste. 
Tem um grande avivamento no Oriente. 
Onde estão os meus adoradores da Nação Brasileira?  
Onde estão os meus adoradores da Nação Americana?  
Grande avivamento tenho EU na Ásia. 
Muitos dos vossos irmãos tem dado a vida nesta hora.  
Estão vocês pronto para pagarem o preço? 
Onde estão os meus adoradores?  
Aqueles que fizeram a aliança de me servir de todo o seu coração. Onde              
estão? Onde estão? 
Eis que tenho procurado. 
Onde estão aqueles que estavam comigo no barco, onde estão?  
Eis que EU falo: 
Muitos me negam nessa hora, muitos me negam. 
Ah meus filhos! 
EU aguardo a decisão de cada um. 
Com amor... 
 

Yeshua Hamashia 
 
Eis que o Senhor está a dizer. Enquanto há um grande avivamento que está              
sendo implantado na Asia, o Médio Oriente do lado de cá das Américas,             
houve um grande abandono.  
É certo que o Senhor tem uma promessa, mas o Senhor não deixa de              
chamar aqueles que são seus. 
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João 4: 23 
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o              
Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o               
adorem. 
 
Lucas 14:26-27 
"Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos,               
seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser                 
meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode               
ser meu discípulo. 
 
João 8:12 
Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me              
segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida". 
 
Mateus 16:24 
Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me,          
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 
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Transcrição da mensagem dada para a Pastora Nilva semana passada, mas           
autorizado a postar hoje 05 de janeiro de 2020. 
  

MILAGRES 
 
Não se espantem com os milagres que vcs estão vendo ou fazendo em nome              
do senhor Jesus Cristo.  
Pois farão ainda maiores, o Senhor Nosso Pai tem derramado uma unção            
especial sobre a vida dos seus filhos que tem se dedicado como servo fiel              
nesse tempo. 
Essa unção já começou a ser derramada e irá surpreender a muitos e muitos              
verão e se converterão e muitos não acreditarão no que seus próprios olhos             
estarão vendo. 
Pois a unção de muitos aumentarão. 
Sim, está sendo derramada uma unção nova sobre aqueles que querem           
mais intimidade com o Senhor, para todos aqueles que querem mais           
intimidade com o Pai, que tem recorrido ao FILHO através do Espírito Santo.  
Só assim nossas orações serão alcançadas. 
 

Yeshua Hamashia 
 
 
Salmos 100: 4-5 
Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de               
adoração; exaltai-o e bendizei o seu Nome! 
 
Porquanto o SENHOR é bom e seu amor leal dura para sempre; sua             
fidelidade acompanha todas as gerações. 
 
João 14: 6 
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem             
ao Pai, senão por mim. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/sorrow-after-sorrow-glynda-lomax/ 

 

 
Tristeza Após Tristeza 

 
Meus filhos, a vida que vocês conhecem na América acabou. Os ventos            

da mudança estão soprando, e a cada brisa você verá mais mudanças. Você             
entrou profundamente no tempo das dores e a tristeza abrangerá sua terra            
agora. Uma tristeza após outra tristeza e outra tristeza. As dores           
continuarão deste tempo até o fim de todas as coisas. 

À medida que os ventos da mudança estão soprando por toda a terra             
agora, você deve se preparar para enfrentar o inesperado. Tudo o que Eu te              
profetizei na Minha Santa Palavra (no final) está começando. Prepare seus           
corações. Todo o Céu está assistindo quando o fim de todas as coisas se              
aproxima rapidamente. 

 
Hebrews 12:1-3 

● 1 Portanto, vendo que também somos cercados por uma nuvem de           
testemunhas tão grande, deixemos de lado todo peso, e o pecado que            
tão facilmente nos assusta, e corramos com paciência a corrida que           
está marcada diante de nós, 

● 2 Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé; quem pela             
alegria que lhe foi proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha,           
e está assentado à direita do trono de Deus. 

● 3 Pois considerai aquele que suportou tal contradição dos pecadores          
contra si mesmo, para que não se cansem e desmaiem em vossas            
mentes. 

Matthew 24:4-10 
● 4 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Guarda que ninguém vos engane. 
● 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo; e            

enganará a muitos. 
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● 6 E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; vede que não vos              
perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda           
não está. 

● 7 Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e            
haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. 

● 8 Todos estes são o começo das dores. 
● 9 Então vos entregarão para ser afligidos, e vos matarão; e sereis            

odiados de todas as nações por causa do meu nome. 
● 10 E então muitos serão ofendidos, e trairão um ao outro, e se             

odiarão. 
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Transcrição do sonho recebido por uma irmã do grupo Os Mistérios de Deus             
no dia 10 de janeiro de 2020. 
 

SONHO 
 
A paz do senhor Jesus Cristo meus amados irmãos.  
Tive um sonho agora pouco, que eu e ía me casar e sendo a NOIVA era                
responsável por mandar fazer um bolo. 
Estava cotando o valor do bolo pois tinha que ser um bolo bonito, saboroso e               
de três andares, mas não precisava ser grande, pois os convidados não            
eram muitos, eu estava com pressa pois faltavam apenas dois ou três dias. 
Não me recordo ao certo, mas eu estava bem cansada pois já estava tudo              
pronto, e enfim consegui encomendar o bolo, foi do jeito que eu queria, era              
um bolo de frutas, já havia provado, mas para conseguir comprar esse bolo,             
lutava muito.  
Tinham cães pitbull e rotwailers que tentavam me pegar, mas notei que não             
poderiam chegar perto de mim, até para a pessoa que ía fazer o bolo. Eu               
tinha que repreender aqueles cães para ela conseguir chegar no lugar onde            
seria o casamento.  
Fim do Sonho.  
 

DISCERNIMENTO DO SONHO PELO ESPÍRITO SANTO  
 

Notei que eu tinha que orar para cada atitude que iria ocorrer, pois aqueles              
cães eram demônios que tentavam avançar nas pessoas que estavam          
responsáveis pelo bolo, porque provavelmente, elas não sabiam repreender         
os demônios ou tinham medo, pois o inimigo das nossas almas se            
aproveitam muito dessas situações de medo. 
 

2 Timóteo 1:7 
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de               
equilíbrio. 
 

1 João 4:4 
Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em             
vocês é maior do que aquele que está no mundo. 
 
Tiago 4:7 
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 
 
Provérbio 16:3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos              
serão bem-sucedidos. 
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Transcrição da mensagem dada pelo Espírito Santo a irmã do grupo os            
Mistérios de Deus no dia 10 de Janeiro de 2020 
 

NÃO SE ABORREÇAM FÁCILMENTE 
 
Graça e Paz esteja com todos! Vem os levantes e abatem-se as almas. Os              
golpes infundados dos que nos rodeiam trazem dor e sofrimento, enquanto           
o inimigo que é astuto os usa de maldade. Porém nós, que somos filhos da               
Luz, perpetuamos o querer estar na Glória do Altíssimo. E nisto,           
pequeninos, sejam sábios! Hajam de benevolência com todos e sede          
sóbrios. Vigiando e orando constantemente clamem ao Justo que vos de           
discernimento a fim de saberem estar de prontidão para lidar com todo tipo             
de acontecimentos e imprevistos causados a nossa volta. Sejam luz em meio            
as trevas e o mal fugirá de vós !!! Cuidado com aborrecimentos            
desnecessários e perdoem todas as pessoas para que não haja nenhuma           
mácula em vós! Sede santos pois nosso Salvador e nosso Pai que está nos              
céus são santos. Nossa luta não é contra a carne... 
No mais tenham fé de que tudo é para um Bom Propósito. 
 
 
1 Pedro 5:8 
Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como              
leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 
 
1 Tessalonicenses 5:17 
Orem continuamente. 
 
1 Coríntios 14:15 
Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o            
entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o          
entendimento. 
 
Mateus 6:14-15 
Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também            
perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não             
perdoará as ofensas de vocês. 
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Transcrição do sonho recebido por uma irmã do grupo Os Mistérios de Deus             
no dia 10 de janeiro de 2020. 
 

SONHO 
 
A paz do senhor Jesus Cristo meus amados irmãos.  
Tive um sonho agora pouco, que eu e ía me casar e sendo a NOIVA era                
responsável por mandar fazer um bolo. 
Estava cotando o valor do bolo pois tinha que ser um bolo bonito, saboroso e               
de três andares, mas não precisava ser grande, pois os convidados não            
eram muitos, eu estava com pressa pois faltavam apenas dois ou três dias. 
Não me recordo ao certo, mas eu estava bem cansada pois já estava tudo              
pronto, e enfim consegui encomendar o bolo, foi do jeito que eu queria, era              
um bolo de frutas, já havia provado, mas para conseguir comprar esse bolo,             
lutava muito.  
Tinham cães pitbull e rotwailers que tentavam me pegar, mas notei que não             
poderiam chegar perto de mim, até para a pessoa que ía fazer o bolo. Eu               
tinha que repreender aqueles cães para ela conseguir chegar no lugar onde            
seria o casamento.  
Fim do Sonho.  
 

DISCERNIMENTO DO SONHO PELO ESPÍRITO SANTO  
 

Notei que eu tinha que orar para cada atitude que iria ocorrer, pois aqueles              
cães eram demônios que tentavam avançar nas pessoas que estavam          
responsáveis pelo bolo, porque provavelmente, elas não sabiam repreender         
os demônios ou tinham medo, pois o inimigo das nossas almas se            
aproveitam muito dessas situações de medo. 
 

2 Timóteo 1:7 
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de               
equilíbrio. 
 

1 João 4:4 
Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em             
vocês é maior do que aquele que está no mundo. 
 
Tiago 4:7 
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. 
 
Provérbio 16:3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos              
serão bem-sucedidos. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/instructions-to-the-waiting-remnants-collins-ouma/ 

 
INSTRUÇÕES PARA OS REMANESCENTES EM ESPERA 

14 de Janeiro de 2020 
Collins Ouma 
  

Muita paz e amor para vocês, companheiros soldados de Cristo. Esta é            
outra peça do quebra-cabeça sobre a reunião dos Remanescentes em Sua           
Montanha Sagrada que o Senhor compartilhou durante minha comunhão         
com Ele durante meu retiro de oração com Ele na semana passada. 

Muitos dos meus vasos escolhidos, os Remanescentes, serão        
fisicamente transportados por Mim, exatamente como Eu fiz com Filipe, meu           
servo. Não subestime o Meu poder e os Meus caminhos. Muitos serão            
transportados por Meus Anjos para Minha Montanha Sagrada por Minhas          
ordens e comandos. Quando isso acontecer, não se preocupe com sua           
família e filhos. Alguns vão viajar sozinhos. Alguns serão levados com suas            
famílias. Em cada caso, Eu, o Senhor, decidirei. Há alguns que Eu vou exigir              
e fornecer a eles várias formas de transporte humano, seja por estrada, ar e              
água. Eu vou guiar cada um nessa viagem. 

Quando receber esse comando, cada um dos Remanescentes receberá         
uma visão ou um sonho deles viajando para um lugar desconhecido, para ir             
Me adorar. Isso seria um sinal de alerta para pegar suas coisas e, por fé,               
começar a fazer essa jornada. Você receberá visões e sonhos direcionando           
você aqui. Não hesite uma vez que Meu Espírito Santo comunique isso a             
você. Dê o passo ousado da fé e saia. Como seu pai Abraão, falei com ele de                 
noite e imediatamente pela manhã ele se mudou para a terra da promessa. 

Sou chamado Ancião dos Dias e sou do Antigo, e Eu, o Senhor, não              
mudo nos Meus modos e ações. Sei que isso para muitas pessoas parecerá             
abstrato e bizarro, mas para os vasos escolhidos por Mim, meu Espírito            
Santo lhes dará um entendimento rápido, pois minhas ovelhas conhecem e           
reconhecem minha voz. 

Que cada um esteja pronto e preparado para o movimento e a ação. O              
modo do qual vou comunicar com cada um será diferente e, quando for             
convocado por meio de visão, sonho, declarações proféticas ou no mano a            
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mano com o Espírito Santo, não desobedeça, nem hesite. Nem consulte           
ninguém além de sua família.  

Por um período e um tempo, exigirei que todos vocês aqui sejam            
espiritualmente treinados, capacitados e transformados com a plenitude do         
Meu Espírito Santo e unção, a fim de realizar uma colheita de almas no              
tempo do fim.  

Em algumas áreas, algumas das ausências de Meus Remanescentes         
serão notadas e relatadas como desaparecidas. Não se preocupe com nada.           
Tudo será cuidado por Mim. Durante esses períodos, você estará longe de            
seus entes queridos e familiares. Eles serão sobrenaturalmente cuidados e          
providenciados por Mim. Todas as suas necessidades serão supridas         
sobrenaturalmente. No momento em que o número Eleito foi realizado, eu           
irei pessoalmente para o seu meio e capacitarei você exatamente como           
aconteceu na sala de cima em Jerusalém. 

Ouça isto Meu filho, nem todos os Meus filhos serão escolhidos para            
esta nobre tarefa. Somente uma seção específica de Meus Filhos e Filhas            
receberá esse privilégio de testemunhar por Mim em sinal e 2.  

As seleções são de acordo com a graça e somente Eu conheço os que              
foram escolhidos. Se você não estiver nessa. Que isso não te preocupe. Pois             
ainda te amo e tenho um propósito para você. Eles têm orado            
diligentemente e buscado a Minha face para que Eu manifeste a minha glória             
no meu povo na terra. Eles trarão muitos a Cristo e muitos do seu              
cristianismo frio e morno serão despertados do seu sono através deles. E tão             
grande será a colheita final de alma. 
Shalom e paz. 
Ir. Collins Ouma 
Busia Quênia 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/all-shall-be-resolved 

 
Escrituras:  
João 15 
Colossenses 1 
 

TUDO SERÁ RESOLVIDO 
 

Meu filho, “é para você. Quem está ouvindo, é para você. Jacky disse             
que ... 

 
Meu filho, tudo será resolvido. Todas as suas perguntas respondidas.          

Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Eu sou um Deus que amarra as                   
pontas soltas. Eu sou um Deus que completa negócios inacabados. Eu sou            
um Deus que resolve todas as dificuldades, todas as confusões, todas as            
batalhas, todas as perguntas sem resposta. 

Meus caminhos não são os seus. Meus pensamentos não são os seus.            
Estou te elevando mais alto na mente de Cristo. Eu estou te levantando para              
o Tabernáculo onde você se abrigará sob minha proteção, sob a sombra das             
minhas asas. Eu sei que seu coração dói com muitas perguntas, mas saiba             
disso, eu conheço você. 

Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Eu vejo e ouço              
todas as suas lágrimas escondidas. Vejo também sua coragem ao crescer           
em suas orações. Sim, estou com você a cada passo que você dá.  

Está escrito nas escrituras que nos últimos dias haverá zombadores e           
escarnecedores, pessoas orgulhosas e vaidosos. Amantes de si mesmos.         
Amantes de dinheiro. Implacável, infiel.  

Eu vejo suas lágrimas. Eu vejo seu coração e estou protegendo você            
agora. 

Eu conheço suas feridas profundas. Feridas que você tem desde          
criança. Eu designei um dos meus poderosos anjos ao seu lado para            
protegê-lo. Para acampar ao seu redor, sempre. 

Eu te dou Minha paz criança. Minha paz, minha paz, não como o             
mundo. Encontre descanso em minha paz. Pois é de cima. Há muitos            
anticristos criança. Eles se disfarçam bem, e muitos dos meus filhos esta            
sendo enganados. O inimigo continuará cortando muitos cujo coração não          
está bem diante de mim. 

Mas para aqueles que foram pegos sem saber, em uma armadilha           
inesperada, eu os libertarei. Pois estou libertando meu povo. Estou          
livrando-os do laço do passarinheiros. [26:48] Muitos anjos da luz.  
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Estou tirando muitos dos meus filhos da escravidão. Fora da          
escravidão pelas feridas que eles tinham desde criança. Não chorem, meus           
filhos, tudo será resolvido. Pois sou Eu quem resolve todas as coisas.  

Eu sou fiel ao meu conhecido. Minha palavra é segura, apesar dos que             
a questionam. Meu Espírito Santo é o espírito da verdade e Ele o guiará em               
toda a verdade. Todos os que construíram com um coração desonesto e            
corruptível verão com seus próprios olhos o que EU penso disso. Pois é o              
mesmo que os ramos que se secam e se separam da videira verdadeira. Eles              
serão queimados. 

Meu amado, todas as coisas serão resolvidas porque tudo será exposto           
do jeito que são. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a            
Deus. Eles serão alimentados pelo maná do céu. O anjo do Senhor virá aos              
meus filhos, individualmente, com comida do céu, água limpa das minhas           
águas puras de cristal, Minhas Águas Viventes. 

Eu sei como você está cansado, meu amado. Mas eu estou com você.             
Eu estou lhe dando força como Elias. Você deve andar e não desmaiar. Você              
deve correr e não se cansar. Eu farei você como as Asas da minha Águia. E                
você viu planar em minha Montanha Sagrada. Pois nem todos devem entrar            
na Minha Montanha Sagrada. Porque seus pés estão sujos de destruição.           
Seus corações se apegam aos tesouros deste mundo. 

Meus filhos, não se entristeçam com as provações e tribulações que           
vocês estão enfrentando. Eu Sou aquele que divulgará todas as coisas antes            
do seu tempo. Eu declararei as coisas, no conforto do meu Espírito Santo, Eu              
declararei as coisas para você.  

Não se preocupe quando ver pessoas más, mesmo aquelas que se           
dizem cristãs. Suas obras, seus corações serão expostos em minhas luzes.           
Não se preocupe quando muitos vierem contra você, com ódio. Em verdade            
vos digo, que eles Me odiaram primeiro. Não fiquem perturbados, Meus           
preciosos. Tudo deve ser resolvido. Tudo o que está oculto, será exposto.            
Pois a armadilha que eu coloquei, é que eles continuem andando mais            
profundamente no engano - mais profundamente no grande engano. 

Isso foi ordenado desde o início. Anime-se Meus filhos, pois verão           
muitos milagres, maravilhas feitos pela minha mão. Você também verá          
milagres falsos, mas a minha vara que estava na mão de Arão que virou              
uma cobra, ela devorará muitas cobras, muitos escorpiões, e muitas pragas           
do Anticristo. Pois Eu Sou o Senhor.  

Sim, seja paciente, meu filho, tudo será resolvido. Eles não são como            
você pensa. Sim, tudo será resolvido sobrenatural para a Minha glória. Você            
ficará surpreso com o que vou resolver em sua vida. Eu vou transformar sua              
situação além da sua imaginação, pois nisso minha glória será revelada. 
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Embora Eu me demorei com Lázaro, não desanime o seu coração,           
enquanto resolvo as coisas para o seu próprio bem. Pois Eu estou elevando             
Meus verdadeiros filhos a um plano superior, onde vocês verão claramente.           
Pois agora você tem a cabeça e não a cauda. Por causa do seu amor por                
Mim, por causa da sua obediência, todas as Minhas bênçãos cairão sobre            
você. Pois, Eu sou capaz de transformar sua vida numa noite, pois não             
existe nada impossível para Deus. 

Confie em mim em todas as coisas, pois sou eu quem resolverá todos             
os seus problemas financeiros. Vou trazer harmonia para sua família. Trarei           
ousadia ao seu espírito, coragem e firmeza, para servir e me amar com pura              
devoção. Vou trazer uma conclusão para todas as partes da sua vida que             
estão pendentes, penduradas na balança. 

Pois Eu sou o começo. Eu sou o fim Eu sou o alfa. Eu sou o Omega. Eu                  
sou o primeiro e o último. Eu mesmo lidarei com aqueles que duvidam             
enganosamente de você. Aqueles que te atacaram por nenhuma outra razão           
senão você pertencer a mim. Perdoe-os, meus filhos, Eu o ajudarei. 

Vou resolver todas as coisas, pois o meu favor está agora sobre você.             
Eu farei minha voz alta e clara, não se assuste.  

Eu, Jesus, Sou O filho de Deus. Eu sou o brilho da glória de Deus. Eu                
sou a representação exata de Meu Pai, pois Eu e Meu Pai somos um. Eu sou                
o único que mantém todas as coisas juntas. Eu sou aquele que traz o bem               
de qualquer situação, todo propósito de Deus. Embora uma vez eu fosse um             
pouco mais baixo que os Anjos, agora Eu sou Jesus, sentado e coroado no              
alto, ao lado de Meu Pai, que é o seu Pai. 

A transformação está chegando, meus filhos. Apesar de ser fraco em           
muitas coisas, de estar cansado em muitas coisas, mas Meus olhos estão em             
você, meu pequeno pardal. 

Não perca a esperança, pois Eu levarei todas as coisas a se            
completarem. Descanse em Mim. Descanse em Meu amor. Descanse e confie           
em Mim. Permaneça apegado à Videira Verdadeira, pois Meu Pai é o            
jardineiro e Ele esta podando muito em sua vida para que você possa dar              
ainda mais frutos para a glória Dele. 

Eu estou segurando você. Eu estou segurando você junto, todos os           
pedaços de sua mente quebrada, de seu corpo quebrado, e de seu Espírito             
quebrado. Sim, Eu, Jesus, seguro até as estrelas nos céus e todas elas se              
colocam nos lugares designados. 

Então Eu lhes digo hoje, meus filhos, fiquem quietos e saibam que Eu             
sou Deus. Eu serei exaltado acima das nações. Eu serei exaltado na terra. 

 Antes de Abraão existir, EU SOU. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/dry-bones-hear-the-word-of-the-lord 
 

Escrituras: 
 

Ezequiel 37:1-14 
João 11:1-43 
Apocalipse 21:1- 8 
 

OSSOS SECOS, ESCUTEM A PALAVRA DO SENHOR 
2020.01.10 
 

Vou ler a Palavra que o Senhor me deu à tarde. Perguntando ao             
Senhor como posso lhe apresentar um bom título que capta a atenção do             
significado da Palavra que eu vou trazer.  

O Senhor disse: "Ossos secos, Ouvi a Palavra do Senhor". Foi isso que             
o Senhor me escreveu. 

O velho se foi, meus filhos, o novo já chegou. Minha Palavra não está              
presa. Pois Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitos verão essas             
mudanças com desespero, assim como também, todos aqueles que se          
apegam fortemente às antigas tradições.  

Essas tradições são de homens que não sabem que Eu sou a Palavra             
de Deus. Uma nova geração de crentes chegou. Esta se desenvolvendo no            
casulo e vai sair uma linda borboleta. Agora está quase pronta para nascer.             
Minha graça cobre todos os aspectos desta nova jornada. Não resista ao            
meu Espírito Santo, que você não pode ver a olho nu, o que Eu estou               
fazendo.  

Pois estou vigiando todas as minhas promessas que tenho sobre a sua            
vida. Eu digo que não esmague essas asas frágeis por essas asas de             
nasceram através de muitas tribulações e anos de espera. Não seja severo            
com minhas novas borboletas emergindo, pois esses são Meus filhos - Meus            
verdadeiros Filhos e Filhas, eles são partes do Meu corpo, o corpo de Cristo. 

Esta é a minha igreja. Este é o meu amado, querido, nascido da             
angústia. E em Mim você será curado. Este é o meu corpo partido. Esta é a                
minha igreja quebrada, mas é a Minha igreja e Eu vim trazer meu bálsamo              
de cura que vem da minha mão somente. Ninguém deve tocar em você.             
Nenhuma mão te fará mal, Meu amado. 

Eu esperei por este momento, minhas noivas queridas. Minha amada          
igreja precisa de muita cura, por isso trouxe você a um porto seguro e              
protegido. Eu, meus filhos, Sou sua porta da esperança. E sua esperança            
não será decepcionada. Estou preparando você em amor. Eu desejo que           
você entre e saia do seu deserto. 

Eu estou falando com carinho com você. Você não pode entender           
minha amada o amor que tenho por você. Estou zelosamente guardando sua            
vida. Estou preparando você minha noiva para se encontrar com seu noivo.            
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Estes preparativos finais devem derramar muito amor sobre você, pois          
expulsaram todos os seus medos. Quando você permanecer nesta perfeição          
do meu amor, atrairá muitos para o meu reino. 

Meus filhos, não extingam meu Espírito Santo pelo que Ele se move            
suavemente sobre todos aqueles que são meus filhos. Tu é um deles. Você é              
tão especial para mim. Você é minha noiva, Minha posse premiada. Você foi             
escolhido desde o início de todos os tempos. Eu criei você para ser um com               
o seu Criador, seu Pai eterno. 

Eu criei você para ser um com seu querido Príncipe da Paz. Você é              
escolhido. Você é especial. Você é um povo peculiar separado para um Deus             
santo. Vou trazê-lo para casa, impecável, sem manchas, branco, com minha           
Coroa de Amor, em torno de sua cabeça. 

 Você é Minha noiva e Eu amo você. 
 
O Senhor continua dizendo ... 
 
Não tenha medo, meu amado na maneira que estou abrindo novas           

portas perante você. Nada de mal irá lhe afetar. Eu estou levantando você             
aos céus onde Eu te renovarei. Renove seus pensamentos onde estiverem,           
renovando-os e dando-lhe um coração firme. 

Não se apóie em seu próprio entendimento. Pois o que estou fazendo            
dentro de você é novo. Tudo é novo. O velho desmoronou. Está deitado do              
destroços, no meio de muitos ídolos nos quais não tem nada a ver Comigo. 

Embora haja muitas turbulências pela frente, você só observará com          
seus olhos; mas estou protegendo você como as crianças israelitas quando           
saíram do Egito. Estarei protegendo você com minha nuvem durante o dia e             
minha coluna de fogo à noite.  

Atenção meus filhos, não tenham medo. Pois Eu estou em pé com            
você. O novo está aqui, você não pode percebê-lo? Muitos duvidam desse            
novo caminho que Eu criei porque a mentalidade deles ainda está presa às             
tradições dos homens.  

Tradições de tijolo e argamassa. Tradições da religião. Tradições do          
livro da lei. Minha Palavra não está vinculada. Pois EU SOU a Palavra que se               
tornou carne. EU SOU a Palavra de Deus. EU SOU Jesus, que é o Pai, que é o                  
seu Pai. Porque, se você me viu, viu meu pai. 

Eu estou vivo. Afaste-se daqueles que te puxam de volta aos velhos            
hábitos. Pois esses são poças de lama estagnadas. Aqui é aonde o medo             
domina, paralisando onde há muita resistência ao meu Espírito Santo. 

Onde estou, há liberdade. Andem em frente Meus filhos. Andem em fé            
enquanto eu os conduzo para fora dos destroços da escuridão. Ande pela fé             
e não pela vista. Entre nas jóias do céu que Eu coloco perante você.  
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Meu Espírito Santo acalmará sua alma. Lembre-se, meu fardo é leve.           
Meu jugo é fácil. Meus filhos brilharão como os faróis mais brilhantes deste             
mundo sombrio. Não temam o Destruidor que está por vir, pois Eu te             
separei. Eu tenho escolhido você. 

Acredite nisso, Meus filhos. Creia nisso, que em você, está a minha            
luz. Muitas coisas acontecerão para confrontá-lo, surpreendê-lo, sobre        
amedrontá-lo. Não dê atenção para essas coisas que não são de Deus. Não             
aceite essas as palavras que não são de Deus. Porque aonde haverá            
escuridão, sua luz brilhará mais intensamente. 

Há um exército de escorpiões atravessando o deserto, mas Eu lhes           
digo agora, que não há nada que Eu não tenha ordenado. Não tenha medo.              
Fala o Meu nome, Jesus, para os escorpiões e eles passarão por você. Você              
ficará surpreso com a minha proteção. Há poder no Meu nome. Há poder no              
nome de Jesus e você o verá. Sim, fale o meu nome Jesus, sobre esses               
escorpiões, e eles passaram por você, e não eles não te picaram.  

Você verá grandes eventos nos céus, pois as estrelas mudaram de           
rumo e muitos terão muito medo. Essas pessoas irão se maravilhar a            
princípio, mas o medo depois tomarão conta delas.  

Não meus filhos. Sou eu. É o EU SOU que move essas estrelas, pois              
elas estão e elas estão lá desde o começo. Eu criei os céus e a terra. As                 
estrelas que eu fiz também. Este mundo é como um tabuleiro de xadrez. E              
Eu Sou aquele que está movendo as peças nas suas posições. Minha glória             
será revelada dos céus. As coisas que vão acontecer, nunca aconteceu antes            
e nunca foi experimentado antes. 

Todas as respostas científicas não vai dar em nada. Todos estarão           
perplexos, exceto os meus escolhidos, meus separados, filhos sagrados. Tá          
vendo, eu estou lhe dizendo de antemão. Isto é para a minha glória. Vocês,              
Meus filhos, fazem parte da minha glória. Eu te glorificarei. Pois é o meu              
desejo, meu propósito, que Eu tenha um povo para Me adorar, porque Eu             
sou o Deus Todo-Poderoso e diante de mim e não há outro Deus. Não, não               
um sequer. 

Esteja preparado, Meus filhos, à medida que trago o novo. Pois existe            
e haverá muita resistência à mudança. Os quilômetros à frente, o começo            
das dores, irão confundir àqueles que pensavam que Me conheciam. 

Fontes de águas se secaram. A Terra estará exposta e muitos ossos            
estarão expostos para ver. Esses ossos que estão diante dos olhos dos            
homens, Eu vou ressuscitar. Pois Eu Sou de fato, a ressurreição e a vida. 

Lázaro era apenas um sombra do que está por vir. Em mim, é a vida.                
Vida eterna. Respire meu Espírito Santo. Respire minha vida, pois sem a            
Minha vida, você não tem vida. Nova carne, novos tendões, novos corpos            
serão formados pela Minha mão. Novos poços de água serão descobertos,           
estão escondidos para o tempo no futuro. 
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Vocês são meus novos vasos. Minhas partes de barro quebradas e           
restauradas. Meu espírito vai buscá-lo e Eu vou levá-lo em uma nova            
direção. Sei que ordenei que sua vida aconteça porque coloquei sobre você            
minhas promessas. Eu sou o Autor da sua vida. Eu sou o Consumador da              
sua vida, em mim, em Cristo Jesus. EU SOU o Alfa. EU SOU o Omega. EU                
SOU o começo EU SOU o fim EU SOU a ressureição e a vida. 

EU SOU QUE EU SOU. 
Eu seguro o universo em minhas mãos. Todos os eventos a serem            

realizados estão nas Minhas mãos. Na verdade, não há um pardal que caia             
no chão sem que Eu saiba. E todo o gado em mil colinas, Me pertence. Eu,                
Jesus, tenho toda autoridade no céu e na Terra. Dou-lhes autoridade, meus            
filhos, para derramar fogos dos céus. Dou-lhe Autoridade em Meu nome,           
para jogar no chão e para levantar para a glória de Meu nome. 

Nenhum presente Eu vou esconder de Meus filhos. Você será um           
comigo e com Meu pai. Todos verão Minha glória, tanto crentes como            
incrédulos, e todos ficarão maravilhados. Vocês, meus filhos, brilharão tão          
intensamente que todos verão e declararão que vocês são meus.  

Agora, meus filhos, é a hora marcada. Agora entrará o novo. Agora,            
não haverá mais atraso. Agora, é a separação completa das cabras e das             
ovelhas. Agora, é uma separação completa do trigo e do joio, das pragas e              
das ervas daninhas. Agora, não haverá mais atraso. 

Agora, é a hora meus filhos, não tem mais demora. Escolha estar em             
harmonia com o Meu Espírito Santo e não contra ele. Pois Eu e meu Pai e                
meu Espírito Santo somos um.  

Estamos em total união. Estamos em total acordo. Não há contradição.  
Eu fico de prontidão agora, minha amada noiva. Meus filhos, Minha           

mão está levantada. A Espada da Verdade está na Minha boca. Estou pronto.             
Meus propósitos serão cumpridos. Meus planos executados. Não haverá mais          
atraso.  

Como no começo, Eu estou agora separando a luz das trevas. Tudo é             
novo. O Espírito Santo está pairando sobre a face das águas da terra. Meus              
quatro cavalos foram liberados dos céus para todos os quatro cantos da            
Terra. 

Não há mais atraso. 
EU SOU QUE EU SOU. Antes de Abraão nascer, EU SOU.  
 
Jackie foi levada a ler Apocalipse 21:1-8.  
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MANUAL 4

1



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

Palavra recebida hoje em 30 de janeiro de 2020 

CONSIDERE ISTO, PARA QUE NÃO ESQUEÇA DE SEU DEUS 

Salmo 50 
Lucas 11:39-54 
Apocalipse 22:10-16 

Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus 

Isto é o que o Senhor diz ... 

Por amor de Meu Nome, para Minha glória, a batalha das almas            
pertence a Mim. Eu construirei Minha igreja e as portas do inferno não             
prevalecerão. Sim, Meu povo, Meus filhos, Eu sou o Cabeça de Minha igreja,             
ela é o meu corpo. Todas as coisas pertencem a mim. 

Quem é aquele que pisou na Minha Palavra? 
Quem é aquele que desprezou os Meus caminhos? 
Eu sou Aquele que sou desde o Princípio. Eu sou Aquele que lançou os              

fundamentos da terra desde o Princípio. Eu sou Aquele que colocou todas as             
estrelas em seu lugar nos céus. Eu sou Aquele que colocou a luz menor e a                
luz maior nos Meus céus. Pois Eu sou o SENHOR, o Criador do céu e da                
terra. 

Quem é Aquele que obscurece Minha Verdade, Minha Sabedoria? 
Por acaso Eu não seguro todas as coisas juntas? Por acaso não sou Eu,              

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

Todas as coisas me pertencem! Por acaso o gado em mil colinas não             
são Meus? Por acaso Minha presença não está contida em tudo? Por acaso             
não estou acima de TODAS as coisas? 

Por que parece impossível que Eu posso fazer todas as coisas? Eu te             
digo a verdade, muitos de vocês, bem no fundo do coração, não acreditam.             
Assim como Nicodemos não conseguiu compreender essas coisas do céu, até           
mesmo os milagres da terra, do mesmo jeito muitos de vocês não            
acreditam. Muitos de vocês estão doentes e destruídos por falta de           
conhecimento, conhecimento de quem Eu sou. 

Que tipo de Deus você está adorando? Em verdade vos digo que com             
as tuas palavras e as tuas ações você Me negas tudo o que Eu sou e tudo o                  
que Eu tenho lhe dado.  

Você não acredita! Você não entende as coisas do Meu Reino. Você            
não percebe que fala da boca de satanás. Eu falo para muito hoje em dia,               
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'Retira-te de diante de mim, Satanás; porque não compreendes as coisas           
que são de Deus, mas as que são dos homens. 

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

Você está olhando na direção errada, você procura o conselho dos           
homens. Você procura palavras em muitos livros. Por que tem que ter a             
necessidade de muitos livros? Eu vos digo mas você não acredita! Você não             
confia em Mim para cuidar de tudo! 

Eu vos digo hoje: tema ao SENHOR, evite o mal, prepare os seus             
corações e os entreguem hoje a Mim. 

Óh nações incrédulas! 
Eu estou diante de você e você não percebe, com exceção da poeira             

no chão. 
Quem fez o olho? Quem fez a orelha? Quem criou a linguagem e a              

fala? Óh povo incrédulo, até quando Eu devo aturar você. Vós todos são             
guias cegos guiando outros cegos! Preste atenção, pois a vala está à sua             
frente e você está indo para o abismo. 

Os judeus buscam sinais, os gregos procuram conhecimento e         
sabedoria, mesmo assim para onde isso levou você? Isso tem te levado            
sempre ao homem e isso é uma armadilha para a morte. 

O que é o homem que você está atento a ele? 
Você alega que ainda não pode Me ouvir mas mesmo assim por que             

você não lê a Minha Palavra? Por que você consulta todos os manuais             
escritos por homens. Homens que não Me conhece? Em verdade vos digo            
hoje que um dia está chegando quando todas as suas ações de incredulidade             
resultarão em você ir para um lugar e, nessa prisão, não escapará! 

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

Me procure! Me Procure e viva! Como posso aplaudir seus caminhos de            
pecado, de descrença? Tudo o que não é de fé, é pecado. 

Em verdade vos digo que o Grande Engano é muito maior do que você              
possa imaginar. Mesmo assim, até mesmo nisso, você não acredita! E           
quando Eu vos digo que somente poucos encontrarão o caminho da Vida,            
você não acredita! 

Vá para seus falsos mestres, seus falsos profetas, pois Eu lhes declaro            
neste dia que eles são a madeira cortada pronta como lenha de fogo! Meu              
leque peneirador está em Minha mão e Meu fogo que não se apaga está              
chegando e quem ficará diante dele! 

Olhe ao seu redor! Da uma olhada - o que você vê? O que você vê são                 
decadência, morte, luto, pecado após pecado, ego após ego, ruína após           
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ruína, entulho após entulho! Tudo está desolado, tudo é destruição e tudo é             
um fedor de pecado que entra em todas as fendas nesta terra. 

Minha terra e Suas criaturas estão gemendo, esperando ver Meus          
Filhos e Filhas vestidos em seus novos corpos. Tudo é corruptível, mas Meus             
Verdadeiros Filhos e Filhas carregam dentro de si uma semente          
incorruptível. Eles são preservados, selados pelo Meu Espírito Santo e estes           
são Meus filhos que andam pela fé, eles obedecem ao Evangelho, o            
Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e eles ouvem somente a Minha voz, e             
não do homem. 

Tudo é entulho, pedra após pedra, desolação após desolação, mesmo          
assim você não percebe! Seu pecado é contra quem EU SOU, porque EU             
SOU QUE EU SOU, resultou que o julgamento tem que cair. Minha ira deve              
ser acesa, pois o cálice da Minha fúria não pode mais ser contido. 

Seus caminhos são abomináveis para Mim. Eu não consigo olhar para           
o que você se tornou e até mesmo suas ações pequenas constrangedoras          
estão sendo agora eliminadas, pois não há lugar mais para seus pecados           
contínuos, exceto pelo fogo da Minha fúria.

Eu alerto. Eu falo. Eu imploro. Eu tenho adiado minha ira, oferecendo            
Meu amor, Minha graça e toda a Minha bondade para uma casa rebelde. 

Não posso mais conter os níveis de pecado, então chegou a hora de Eu              
agir, e, até mesmo nisso, você não acredita. Muitos continuam a zombar e             
escarnecer Meus profetas, apesar deles trazerem as Minhas palavras de Meu           
coração, Minha graça, Meu amor e, finalmente, Minha ira para aqueles que            
continuam empenhados em continuar no mal. 

Seus punhos trêmulos de raiva o seguirão até as profundezas do           
inferno, pois você Me recusou, embora Eu tenha falado com você desde            
quando criança. Eu vos digo, já chega… já chega! 

Eu conheço aqueles que são Meus e Eu os tenho separado e eles estão              
protegidos sob a sombra das Minhas Asas, muito perto de Mim. O hora está              
próxima, está aqui e tudo o que sobrou e o arrependimento pois o machado              
está encostado na raiz da árvore. 

Minha Palavra de fogo através de Meu João Batista através de Meu            
Elias está aqui! 

Hoje é o Dia em que você decide a quem servirás! 
A porta da Minha graça está somente uma fração de centímetros do            

fechamento.  
Oh! o quanto você irá lamentar e chorar! 
Sim, somente uma fração de centímetros para fechar e em um piscar            

de olhos, mais rápido que a velocidade da luz, a porta estará para sempre              
fechada [fim de uma era] e você vai saber quando isso acontecer!  
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Aqueles que lamentam agora, se alegrarão, e aqueles que se alegram           
agora, se lamentarão para sempre pois ficaram fora do Reino de Deus. 

E aonde habitareis é nas trevas eternas e tudo que ouvireis será            
lamento e ranger de dentes. 

Não atrase! Cada segundo conta, cada respiração conta, pois Eu estou           
exigindo uma contabilidade e muitas almas que estão contra Mim! 

Óh descrença! Óh nações incrédulas! Óh pessoas incrédulas! 
Para os que são Meus, vos digo: confie em mim, ande pela fé e não               

pela vista, continue a Me seguir. Não olhe para nenhum homem pois o             
temor do SENHOR está aqui e Minha Presença é terrível, Minha bondade é             
terrível e todos verão e prestaram atenção em quem Eu sou! 

Eu estou voltando muito em breve! O relógio está correndo, a           
contagem regressiva tem começado, o ponteiros para a meia-noite estão se           
aproximando rapidamente! 

ARREPENDER-SE! Enquanto ainda há tempo! 
Eu sou o SENHOR 
EU SOU QUE EU SOU 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/31/terrible-goodness/ 

 
Palavra recebida em 30 de janeiro de 2020 
 

BONDADE TERRÍVEL 
Salmo 116 
Apocalipse 21:1-8 
Salmo 23 
 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu Nome. Eu sou cheio de             
misericórdia, cheio de graça, paciente em longanimidade para com o Meu           
povo. Minha bondade nunca acaba. 

Aqueles que se humilharem diante de Mim, Eu o levantarei no seu            
devido tempo. Retorna, oh povo Meu povo, retorna para seu descanso,           
porque Eu sou aquele que preserva os simples. Eu sou Ele e, ao meu lado,               
não há outro. 

Ame o SENHOR todos vocês santos de Deus, porque Ele não tem            
tratado contigo de acordo com os nossos maus caminhos. 

Ouça-Me, Meus filhos, ouça a Minha Voz, porque Eu sou o SENHOR            
que te cura. Eu tenho ouvido os seus gritos; Eu tenho ouvido todas as suas               
súplicas para Mim. Eu abaixei Meus ouvidos e Eu mesmo Me inclinei para             
você. 

Você é a ovelha de Meu pasto e Eu te chamei e te salvei do domínio                
das trevas para a minha gloriosa luz. Eu rendi os céus e vim até você               
quando você não estava Me procurando. Eu fui o único que vim procurá-lo.             
Eu vim reivindicar o que foi perdido. Eu te procurei no alto e baixo, na noite                
e no dia, chamando o seu nome. Eu vim quando você não sabia qual              
caminho iria seguir. Eu fui Ele que te guiou a todas as coisas boas. 

Eu sou o Bom Pastor. Minha bondade está sempre diante de você.            
Minha bondade o rodeia, porque tudo a meu respeito é bom. Minha            
misericórdia é Minha bondade, Minha graça abrange toda a Minha bondade. 

Eu tenho lhe preservado e te protegido do mal. Eu te protegi daqueles             
inimigos que você não vê. Eu te cobri gentilmente, enrolando você na roupa             
da salvação, a cobertura de Meu sangue. 

Apesar de ter me custado muito sofrimento, Eu derramei o Meu           
sangue por você, para que assim, Eu possa cobri-lo. Sem a cobertura do             
Meu sangue, não há remissão de pecados. 

Sim, o SENHOR, o SENHOR, esse é o Meu nome e desde a fundação              
do mundo, Eu te conheci. Eu te formei. Eu te criei porque te amei com um                
amor eterno. Vocês não tem conhecido toda extensão do Meu amor porque            
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Ele contém tanta bondade, que te sobrecarregaria. Então, vocês vêem Meus           
filhos, Minha bondade é terrível, difícil de suportar. 

Minha bondade, Me trouxe aqui para esta terra. Não existe nenhuma           
parte em Mim que haja escuridão. Eu sou Luz. Eu sou uma Luz pura e ne                
MIM não há trevas. Eu vim de cima, de Meu Pai, pois Eu e o Pai somos Um.                  
Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu SENHOR. Eu sou o seu Bom Pastor. EU SOU                  
QUE EU SOU. 

Somente aqueles que entram na Minha Luz, pois é mais brilhante do            
que os sóis mais brilhante, pois Eu sou a Luz completa. Somente na Minha              
Luz, você consegue suportar à Minha bondade, pois ela é muito terrível.            
Minha Luz é ofuscante e nenhuma carne, nenhuma obra da carne, pode            
resistir à Minha Luz. 

Então, você vê Meus filhos, tem havido muitas coisas que você foi            
incapaz de suportar. Eu tive que colocá-lo no fogo do refinador. Eu tive que              
testar seu coração para prepará-lo para ficar diante de Mim. Eu tenho            
separado muitos para longe de vocês, esses desse mundo, tudo isso Eu faço.             
Eu vim para purificá-lo de todas as maneiras, para que Minha bondade possa             
passar diante de você. 

Certamente, vocês são Meus filhos, aqueles que são obedientes por          
Minha Mão, por Minha direção, pois como podem permanecer em Mim se            
vocês contaminam com outros ou com as coisas deste mundo? 

Eu estou te lavando e te limpando agora com a Minha Palavra, com o              
Meu sangue, pois somente isso fará com que você possa entrar no Santo dos              
Santos. Através do Meu Fogo santo, através da Minha graça que vos cobre,             
a toda a bondade, sereis santos para Mim. 

O que você aprendeu pelo homem não tem valor nenhum no Reino de             
Deus. Meu Reino é de cima. Muitos estão perdidos, nadando na lama tão             
profunda que é como areia movediça e que serão devorados, perdidos para            
sempre nas trevas sob a terra.  

Muitos, e digo que são muitos, eles não escaparão da segunda morte.            
O engano é tão profundo, tão grave que somente aqueles que realmente            
entregam tudo ao Meu Poderoso Nome, somente aqueles que se humilham           
diante de Mim, aqueles que Me chamam e continuam em um           
arrependimento verdadeiro, arrependimento que produz frutos, frutos       
duradouros, estes serão salvos. 

Os tempos são terríveis, a decepção é tão profunda que os rios das             
trevas correm por todos os continentes da Terra. A treva está aqui Meu             
povo. Você está caminhando entre grandes profundezas das trevas, mas          
Minha Luz está guiando você. Eu estou descansando você na sombra das            
Minhas Asas e Eu sou Aquele que está preservando a sua alma. Esta é a               
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Minha bondade. Esta é a Minha graça. Minha cobertura está sobre porque Eu             
te amo. E porque Eu te amo, Eu vou para todos os níveis para resgatá-lo. 

Meus filhos andarão na terra dos que Vivem e no Meu Reino é vida,              
vida eterna. Não haverá mais morte, nem mais dor, nem mais choro, nem             
tristeza, então venha Meus filhos, pois o tempo está chegando.  

Rasgue seus corações neste Dia. Entregue tudo para Mim e não pense            
em nada sobre a sua vida, pois você não pode acrescentar ou tirar nada se               
preocupando. Pois eu, o SENHOR, seguro todas as coisas juntas. Eu junto            
todas as coisas juntas para o bem. 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu nome. E assim será que Eu te               
mostrarei toda a Minha bondade. Porque Eu te escolhi desde a fundação do             
mundo. Eu te chamei para Mim. Você é meu, pois eu tenho lhe chamado. 

Então, aproxime-se de Mim, Meus filhos, pois o tempo está se           
aproximando, onde você verá a Nova Jerusalém descendo dos novos céus. 

Tu és o Meu povo e Eu serei para sempre o teu Deus. Eu, Eu mesmo,                
vou enxugar cada lágrima dos teus olhos. E, aquele que vencer, herdará            
todas as coisas e você será o Meu filho e Minha filha. 

Eu sou o Ômega; Eu sou o Fim. E então assim será, como no Começo,               
pois faço todas as coisas novas. 

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

 
Visão 2 de fevereiro de 2020 
 

VISÃO - CÉU E INFERNO 
Mateus 10:26-42 
Apocalipse 20:11-15 
Mateus 23:29-39 
 
VISÃO 

Vejo diante de mim o Jesus Cristo ressuscitado, e ele está vestido de             
branco e as duas mãos Dele estão estendidas à sua frente. Estou de pé um               
pouco mais longe, mas não muito longe, porque eu posso ver as mãos             
furadas de Jesus. Ele parece sério, mas também sorrindo um pouco. 

Eu o vejo bater palmas e ele sorri ainda mais. Seu rosto se ilumina e o                
som do aplauso sacode os galhos das árvores e todas as folhas verdes caem              
no chão. Há muitas árvores no pomar como árvores frutíferas, peras, maçãs,            
laranjas e ameixas. Todas as folhas eram verdes brilhantes, frescas, mas           
sem flores nem brotando. 

Jesus bate palmas novamente e eu ouço o chão tremer e sinto o chão              
se mover embaixo. Além disso, o som do bater as palmas faz com que todos               
os pássaros com ninhos nas árvores voem para cima, mas eles voam de             
volta bem rapidamente porque há filhotes novos em seus ninhos. 

Jesus acena para mim para ir até Ele. Ele ainda está sorrindo e me              
fala: “Não temas Minha criança, venha, venha andar do Meu lado. Eu quero             
falar com você. Eu quero te mostrar coisas.” 

Ele estende um de Suas mãos e eu posso ver uma cicatriz tão             
profunda que agarro sua mão e instantaneamente meus medos         
desaparecem. Eu me vejo olhando nessa visão que Eu tenho 10 anos de             
idade. Eu pergunto: 

“Sua mão dói?” 
“Não Jacky, agora não” 
“Isso realmente te machucou Jesus?” 
Jesus pára por um segundo na minha pergunta e então Ele vira para             

mim, agacha para ficar nivelado com o meu próprio rosto… aqui eu posso             
olhar diretamente para o Seu rosto. 

Seus olhos eram tão brilhantes e transparentes com muitas cores.          
Dave para ver tudo e nada era escondido. Eu senti o amor Dele             
transbordando em mim. Ele disse calmamente: 

“Sim, Jacky, realmente doeu, mas valeu a pena porque Eu amo você,            
amo meus filhos.” 
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Então Jesus abre a mão para mim e eu toquei com as pontas de meu               
dedo gentilmente na cicatriz sentindo ela por completa. A cicatriz era           
profunda.  

Tentei olhar ainda mais fundo a cicatriz em Sua mão e me perdi no              
tempo - olhando e examinando ela tão lentamente. Inspecionei cada          
centímetro da mão de Jesus e a cicatriz e Ele nunca me parou. Eu não me                
apressou a terminar isso. 

Eu me virei para olhar novamente para Seu rosto maravilhoso e fiquei            
impressionada com o Meu amor por Jesus. Eu disse estas palavras: 

“Eu te amo, Senhor; Você fez isso por mim?” 
“Sim, Jacky. Eu fiz”, Ele respondeu. 
Então disse, “Ninguém nunca fez isso para mim.” 
Então Jesus aperta minha mão com firmeza e diz: ‘Eu te amo Minha             

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

da terra. As pessoas são tão cruéis uns contra os outros. Eles são cruéis até               
mesmo com seus animais. É tão doloroso Jesus. Eu quero ir para casa.” 

Jesus olha para mim seriamente agora e diz: 
“Venha, vou lhe mostrar uma coisa primeiro e depois vou lhe dizer o             

que você pode fazer por mim, sim?” 
“Sim, Jesus”, respondo. “Farei qualquer coisa por você”. 
“Venha” Jesus disse, e caminhamos lentamente por este campo em          

chamas que ainda não tinha reparado antes. 

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

calor. As chamas estavam ficando mais e mais alto mas elas não nos tocava. 
Então nós caminhamos por outro campo e este tinha sido achatado até            

o chão pelo fogo. Toda a terra estava queimando e em todo lugar era              
escuro. Havia restos carbonizados de pessoas e animais. 

Jesus podia sentir meu coração batendo rápido e esse medo estava           
aumentando dentro de mim, mas continuamos a andar em frente e em            
direção à beira de um penhasco. Aproximei-me de Jesus e, nesse ponto da             
visão, eu me olhava e eu era uma menina de cinco anos.  
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Do outro lado de Jesus, notei muitas outras crianças com cerca de            
cinco anos de idade, meninos e meninas. 

Havia fumaça por toda parte vindo dos escombros do chão. Todos os            
lugares estava em completa desolação. Ao caminhar neste campo, Jesus          
estava calado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que, se continuasse             
segurando a mão de Jesus, eu estava segura. 

Enquanto olhava para as outras crianças do outro lado de Jesus, elas            
estavam todas de mãos dadas e uma criança estava segurando a mão de             
Jesus. 

Quando olhei ao meu redor, vi tantas árvores, todas essas árvores           
queimadas no chão. Era uma devastação completa. Parecia que nada          
poderia sobreviver, mas mesmo assim, eu estava aqui, viva com Jesus. 

Até mesmo com apenas cinco anos de idade, eu sabia em meu            
espírito, que minha alma era muito madura; como a de um adulto. 

Foi nesse ponto da visão que senti um peso profundo do que estava             
vendo. Era tão pesado e eu mal consegui conter minha ansiedade. Jesus            
apertou a minha mão e falou em meu espírito: 

“Não temas Jacky.” 
Depois percebi que onde estavam as outras crianças, meninos e          

meninas, vi muitos anjos e eles levaram as crianças em outra direção. Eu             
não conseguia ver para onde estavam indo, porque estava muito brilhante.           
A luz era forte que cegava e, em apenas um segundo, todos haviam passado              
e desaparecido como se fosse véu muito fino. 

Agora estava apenas eu e Jesus e estávamos de pé na beira desse             
penhasco. Eu ainda estava segurando com muita força a mão de Jesus;            
entretanto, percebi que era Jesus que estava segurando a minha mão com            
força! Eu me senti muito seguro com Ele. 

Enquanto eu estava na beira do penhasco, não precisava olhar para           
baixo, porque logo na minha frente, havia uma enorme cratera gigante, do            
tamanho que eu nunca tinha visto antes. 

Era um poço de fogo e as chamas desse fogo eram tão grandes que eu               
sabia que elas nunca iriam apagar, e enquanto olhava para as chamas, elas             
aumentavam cada vez mais. Foi então que eu percebi que Jesus estava me             
mostrando o poço do inferno. 

Então Jesus falou comigo: 
“Esta é apenas uma parte do inferno, Jacky. Existem sete níveis de            

profundezas o inferno, terríveis demais para você ver. Este é apenas o            
primeiro andar. Existem elevadores que vão direto para o porão do sétimo            
andar do inferno, isso é para os piores criminosos.” 

Eu não tinha palavras para descrever o que estava vendo. Não           
conseguia de forma alguma. E então Jesus falou novamente: 
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“É por isso que Sofri a dor, Jacky, na cruz para que Meu povo não               
precise vir para aqui.” 

Então ouvi estas palavras das escrituras em meu espírito: 
“Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a            

sua alma”, Mateus 16:26. 
Jesus falou novamente comigo: 
“Não segure nada que Eu lhe dou, pequena Jacky. Tudo o que é de              

valor é do Meu Reino, Minha Salvação. Abandone tudo Jacky, não vale a             
pena se apegar a nada neste mundo.” 

Eu ainda estava sem palavras para falar, mas me vi concordando com            
a cabeça - tamanho foi o choque de ver o local do inferno. 

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

visões do inferno e do céu, sendo este o primeiro com grande clareza. 
Jesus falou novamente: 
“Diga a eles Jacky, diga o que você viu. Meu Espírito Santo preencherá             

os espaços em branco que faltam. Diga a eles, Minha criança, não se segure              
nada pois Minhas mãos de cicatrizes, Minha graça, Minha misericórdia, e           
Minha salvação é para todos os que crêem no Meu nome. Ajudarei você,             
Jacky. Ajudarei você a carregar Meu fardo, pois você não pode fazer nada             
sem Mim.” 

Enquanto olhava para esses quilômetros de fogo flamejante,        
agarrei-me a Jesus como nunca antes, mas ainda não conseguia falar. Foi            
horrível. 

 
 

Então eu estava em outro campo, mas este era um belo campo cheio             
de flores silvestres. Vi minhas flores favoritas: dedaleira, margaridas, botões          
de ouro, papoulas da cor rosa pálido e vermelho. Eu olhei para Jesus e Ele               
estava brilhando tão intensamente. Ele estava tão branco. 
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Então, eu vi Jesus subindo aos céus e eu também! Eu sabia neste             
momento que estava vendo um pedacinho do céu!  

O céu era tão bonito, tão brilhante, tão branco, tão limpo,           
simplesmente lindo! Eu vi linhas e mais linhas de todas as flores coloridas e              
muito mais e as cores eram tão brilhantes, ricas e profundas que parecia ser              
uma dimensão completamente! 

Então eu vi todos os tipos de pedras preciosas e semipreciosas,           
diamantes, pérolas, esmeraldas, quartzo rosa, turmalina, opala, jaspe,        
ametista, berila, e muito mais, em grande exuberância e abundância.  

Eu vi rios de ouro, prata, bronze e cavalos. Cavalos selvagens tão            
livres e felizes. Eles pareciam tão fortes, mais fortes que os cavalos mais             
fortes da terra e cada um tinha uma crina de cor diferente e marcas              
individuais em seus corpos. 

Então eu vi casas de tamanhos diferentes, todas em cores diferentes,           
feitas com pedras semipreciosas. A paz era indescritível e a liberdade e a             
beleza além da descrição, aqui estava a Vida! 

Então Jesus me levou para uma sala. Essa era uma grande sala de             
jantar como em um palácio. Ela era muito grande e aqui havia uma mesa              
posta com perfeição para a Ceia do Cordeiro. Era tão majestosa. E eu podia              
sentir o cheiro da comida sendo cozida, o que também era indescritível. 

 
Jesus então falou comigo novamente: 
“Vá e fale Jacky, se eles escutem ou não escutem, pois Eu estou             

observando para ver que Minha Palavra seja cumprida. O fim está à vista e              
foi por isso que lhe mostrei um vislumbre do inferno e depois um vislumbre              
do céu. Eu estou voltando muito em breve, Minha amada. Faça o que peço              
minha pequena Jacky. Não tenha medo, pois Eu estou aqui para libertá-la.” 

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

 
Originalmente escrito em 9 de agosto de 2019 
 

A IGREJA É COMO O EGITO 
João 3:1-8 
Isaías 6 
Gálatas 1 
 

Estou chamando Meus Mensageiros e Meus Profetas, pois são como          
Moisés. Em verdade vos digo, a igreja que você tem conhecido é como o              
Egito. 

Meus profetas estão chamando você, saia dela, saia dela, saia do           
Cristianismo. Saia do cristianismo, saia de todos os seus rituais, saia de            
todos os sermões feitos pelo homem, pois eles são do abismo do inferno. 

Você está andando com os mortos, então eu digo: deixe os mortos            
enterrarem seus próprios mortos. 

Como os filhos de Israel estiveram sob os duros mestres egípcios por            
mais de 400 anos, Eu te digo a verdade que, a menos que você saia pelas                
portas do cristianismo, você cairá como os egípcios.  

Os mares que se separam trarão muitos à liberdade em Cristo, mas            
para aqueles que creram na mentira, aqueles que ainda se sentam sob a             
forte ilusão da igreja feita pelo homem, serão cortados para sempre. Para            
aqueles que não obedecem à voz do SENHOR, vocês serão cortados, serão            
exterminados. 

Eu digo a vocês Meus povo, aqueles que estão sentados sob líderes,            
pastores, professores e estudiosos, estão sob a forte ilusão, debaixo da           
mentira. Quando a igreja se tornou um edifício, um monumento como Babel,            
quando a igreja feita pelo homem puxou os sinos, isso foi como uma sirene              
para os poços do inferno. 

Os sinos irão cair e as pedras desmoronam sob o peso da minha ira.              
Eu mandarei terremotos, relâmpagos, para provocar a destruição desses         
edifícios, pois eles são como grupo de feiticeiros juntados com os sinos e             
rituais no domingo que são do próprio Satanás para atrair homens com essa             
armadilha de engano. 

Eu sou o Cristo, e Eu não pertenço a nenhum homem. Eu sou o              
Messias; e quero atrair todos os homens para Mim, pois Eu sou as águas              
vivas. Tudo é como feitiçaria para Mim, tudo é bruxaria, tudo é como o              
coração perverso de Simão, o feiticeiro, que pensou que poderia comprar           
seu caminho para receber o dom do Espírito Santo. 
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Igreja após igreja, prédios após prédios, conferência após conferência,         
escola após escola, montanhas de Bíblias, pilhas e pilhas de livros. Em            
verdade vos digo que este é um grande pecado perante Meus olhos. É uma              
ofensa ao Deus Único e Verdadeiro, e o presente de Jesus Cristo. 

A cruz de Jesus Cristo foi abolida centenas de anos atrás e em verdade              
vos digo que tudo é um encobrimento. 

O que tem Eu a ver com o Dia de Ação de Graças? O que tem Eu a ver                   
com o Natal? O que tem Eu a ver com a Páscoa [Ester]? O que tenho Eu a                  
ver com a Quaresma? Esses rituais perpetuam no homem e a cruz não             
significa nada para eles.  

Suas reuniões e dias de Festas são abomináveis para Mim. Essas           
pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de Mim.             
Eles não Me conhecem; e vou declarar ao Meu pai: 'Retira-se de Mim, vós,              
trabalhadores da iniqüidade'. 

Eu vou expor todos os discípulos de Satanás, aqueles que se disfarçam            
de anjos da luz pois a forte ilusão está aqui. É do abismo do inferno. Eu digo                 
novamente, a forte ilusão está aqui. Furacões e ventos de tornados           
poderosos irão esvaziar casas, arenas e tudo se tornará como escombros.           
Toda mercadoria com o Meu nome em anexo será pisada até virar pó. 

Considere e leia a letra da lei, pois em verdade vos digo, a menos que               
você seja nascido de novo pelo Espírito de Deus, você não verá e nem              
entrará no Reino de Deus. 

A forte ilusão está aqui e está aumentando ainda mais sua força            
enquanto Eu tiro o Meu povo para fora do Egito. Haverá um êxodo em              
massa de grandes proporções e o espírito de João Batista está aqui            
clamando do deserto “Preparai o caminho do SENHOR”. 

Meus profetas e meus mensageiros estão falando por Mim. Eu sou o            
SENHOR e estou chamando você a sair, sair, sair do cristianismo da igreja             
moderna. É imunda, é como carne podre, podre nas Minhas narinas. É um             
grande pecado e ofensa, ainda maior do que Sodoma e Gomorra. 

Você jejua e ora, mas tudo isso é para agradar aos homens, mas o              
palco está montado e Satanás continua puxando suas cordas. 

Eu continuo alertando para sair, sair e ser separados para Mim, o            
Senhor Deus Todo-Poderoso. Não participem de seus rituais. Não ouçam          
suas pregações que são deles mesmos, da carne podre e morta.  

Por que sentar com os mortos? Por que ouvir esses ministérios que            
fazem mercadorias da Minha Palavra? O que tem isso te lucrado? Eu            
pergunto a você: Onde está a justiça? Quem visita as viúvas? Quem cuida             
dos sem-teto? 
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Os ventos da mudança estão aqui. A estação do inverno sombrio se            
aproxima. As luzes se apagaram junto com as estragadas festividades. Sim,           
tudo está prestes a mudar, mudar, mudar. 

Saia do Egito, saia da morte, saia da mentira - a forte ilusão. Saia de               
todos os ensinamentos feitos pelo homem, saia e não toque em nada            
imundo. 

Meus profetas clamam Minha sabedoria. Eles permanecem em Minha         
Presença, pois a igreja é como o Egito e esse cristianismo moderno está             
cheio de trevas há mais de 400 anos - tudo vai ser destruído. Esta é a                
apostasia e muitas legiões de principados e poderes das trevas reinam aqui. 

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

Estou vindo para reivindicar Minha Noiva. Seja santo, seja separado,          
não faça parte desses discípulos que se disfarçam de anjos da luz. Eles não              
vão muito longe porque Minha mão está contra eles. 

Prepare o Meu povo. Prepare-se para partir, porque Eu estou trazendo           
você para mim mesmo. EU SOU O SENHOR. 

Choverão brasas de fogo, queimando brasas nas cabeças dos pastores,          
pois tudo está desfeito. Pois Meu povo Me abandonou por água suja. 

Todos aqueles que desejam viver, todos aqueles que desejam Me          
conhecer, Eu digo; venha, venha. Por acaso você dará as costas em tudo             
que conheceu e Me seguirá? Eu estou na porta e bato nesta mesma noite. A               
porta está se fechando, o tempo acabou, o tempo acabou. 

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

 
Escrituras: 
João 1: 1-18 
Salmo 27 
Apocalipse 3: 14-22 
Oséias 2 

Eu Sou a Luz do Mundo 
 

Eu sou a luz do mundo. Em mim, não há trevas. Daqui a pouco não               
haverá luzes e você mergulhará na escuridão completa, escura, muito          
escura. 

Não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Eu coloquei a         
lua no lugar para iluminar as noites, mas você leva isso em vão. Você não               
alimenta os pobres, nem resgata os famintos. No entanto, você não pensa            
duas vezes em viajar para as estrelas. 

Em verdade vos digo que as estrelas estarão contra você e não            
emitirão suas luzes. Eu coloquei essas estrelas para revelar a minha glória.            
No entanto, você as ignorou. Você nunca entendeu que Eu Sou o Criador             
pelas minhas Palavras. 

As estrelas no céu foram colocadas em seus lugares pela minha mão            
somente. Você prefere acreditar que elas somente apareceram com a sua           
teoria do Big Bang. É nesse mito que você se apegar e nisso você não               
precisa reconhecer quem Eu Sou.  

Bem, Eu vou pegar esse Big Bang em que você acredita, o que você              
deseja acontecerá, mas nisso também irá te confundir. 

Oh, você não busca os profundos e simples mistérios de Deus, porque            
Eu fiz os dois, os céus e a terra com Minhas palavras. Sua incredulidade será               
a sua ruína. 

Para aqueles que se apegarem a Mim, trarei força ao seu rosto. Vou             
revelar mais de mim para você, porque você acredita naquele que enviei. E             
por isso, assim como Abraão foi creditado com justiça, você também é            
justificado pela fé. 

Em verdade te digo que se você tiver fé tão pequena quanto uma             
semente de mostarda, a menor das sementes, Eu mesmo, o Senhor, regarei            
a sua semente e seu rosto crescerá em Mim.  

No entanto, para aqueles que dizem ter fé, prova Me colocando           
primeiro. Eu tenho que ser seu primeiro amor e depois ame seus irmãos e              
irmãs, dando-lhes sua riqueza, seu coração, seu tempo para aqueles que           
muito necessitam. 
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Atenção! Se você não fizer essas coisas rapidamente, então o que           
você tem será tirado de você. Os talentos que Eu lhe dei, você desperdiçou e               
guardou para si mesmo. Você colocou seus talentos na terra para apodrecer. 

Os presentes que Eu lhe dei serão arrancados de você e dados aos             
mais dignos. Aqueles que acreditam em Mim e naquele que Eu enviei do             
céu.  

Verdadeiramente, Satanás está pronto para roubar nesta mesma noite         
todos os seus bens preciosos. Tudo o que você idolatra desaparecerá em um             
piscar de olhos.  

Não diga que você nunca Me conheceu! pois enviei os meus           
mensageiros à sua frente. Antes do tempo, para advertir porque aqueles que            
ouvem e obedecem e se arrependem, receberão um retorno vitorioso.  

Não se apegue a nada nesta terra. A escuridão da noite chegará. A luz              
será apagada e você nem mesmo verá o brilho dos seus ídolos. Pois eles são               
inúteis, inúteis, inúteis. Eles não falam com você. Eles não ouvem você.            
Completamente inútil. Por que você confia em algo que não tem valor            
algum? 

Oh gente tola! venha para Aquele que vê tudo. Conhece tudo e pode             
trazer luz verdadeira de dentro de você. Pois o Reino de Deus está dentro de               
você. E se você me chamar pelo Meu nome, então Eu, jesus, eu responderei. 

No entanto, em seu orgulho e descrença, você não confia em Mim,            
porque eu não brilho como ouro. Venha e compre ouro. Meu ouro é refinado              
pelo fogo. Venha comprar roupas brancas de Mim, Jesus. 

Não confie no homem. Você dará satisfação para Mim, assim como o            
homem ao seu lado também dará satisfação para Mim somente.  

Verdadeiramente, Eu salvarei um pecador, quando ele realmente se         
arrepender. Todas as multidões de anjos cantam nos céus entre as estrelas. 

Afastem-se da escuridão antes que das luzes se apagarem         
completamente. Eu estou voltando muito em breve. 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/blessed-are-the-poor 

 
Escrituras: 
Ezequiel 34 
João 10 
João 3:19-21 
 

Bem-Aventurados os pobres 
 
Por que você chuta meu sacrifício ?  
 

Ai de vocês, habitantes da Terra. As grandes ilhas ficarão pequenas.           
As pequenas ilhas ficarão grandes, assim como as ilhas dos meus profetas            
foram ungidas e ampliadas para pregar a minha Palavra. 

E nisso Eu calarei as línguas de muitos falsos profetas. Portanto           
chutastes o Meu sacrifício e a minha oferta que ordenei na minha habitação. 

Tua honra teus irmãos e tua família mais do que Eu. Você se engordou              
com as principais ofertas. 

Portanto chutam Meu sacrifício e Minha oferta. O orgulho do homem se            
exalta acima de Mim. Eu sou o Bom Pastor. Minhas ovelhas conhecem a             
minha voz. Eles não prestam atenção em nenhum outro chamado falso, em            
amor Eles Me aceitam obedientemente. 

Eles são meus filhos e filhas. E por toda a Terra, eles estão escondidos              
no deserto. Escondidos ao lado dos pagãos, certamente os pagãos estão           
mais próximos do Reino de Deus do que você. 

Muitos Raabe deram um copo de água fria aos meus discípulos.           
Certamente, eles não perderão suas recompensas. Bem-aventurados os        
pobres, porque deles são o Reino de Deus.  

Ouça o que estou lhe dizendo, professores de Prosperidade.         
Bem-aventurados os pobres, jogue fora suas bugigangas de ouro, prata e           
toda sorte de iniqüidades. O que faz um homem ganhar o mundo inteiro e              
ainda perder sua alma. 

Bem-aventurados os pobres. Desista de seus lares que são construídos          
com iniqüidade, e não pelo Senhor. Pois você trabalhou em vão. Os cegos             
estão liderando os cegos e você os segue. Não acrediteis, bem-aventurado           
são os pobres. 

Muitos abandonaram todas as riquezas deste mundo para Me seguir.          
Pois é isso que ordenei, desde o princípio até Abraão. E, assim, é a mesma               
coisa com meus discípulos. 
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Eu digo, não carregue nenhum roteiro. E nem sapatos extras. Você           
pode dizer isso de si mesmo? que você está Me seguindo. Você professa             
como se Me conhecesse. Mas, Me sigue pelas suas riquezas. 

Oh! pessoas enganadas. Você está enganado, oh Casa de Deus!          
Bem-aventurados os pobres. Por acaso Minha Palavra não deixa isso claro           
suficiente! Eu falo para você mas você não acredita! Você prefere ter a             
vaidade da aprovação, mas essa aprovação é prejudicial. Estes são passos           
no caminho mais largo da destruição. Pois, de fato, você não escutou, e nem              
deu ouvidos a isso. Vire antes que seja tarde demais. 

Arrependa-se! Abandona-se seus ídolos. Eu tenho separado e estou         
separando o Meu povo dos trabalhadores de iniqüidades. Meus profetas          
trabalham sozinhos em angústia, ouvindo a verdade e não as mentiras. Eles            
choram comigo. Sangue, suor e lágrimas derramam em Meu nome. 

Eles são como os profetas da antiguidade. Eu, o Senhor, não mudo.            
Vocês, Sacerdotes do Senhor, você tem estado dormindo; você não tem           
vigiado; então agora o seu óleo está acabado, extinto. 

Seu castiçal agora está sendo removido. No entanto, mesmo agora          
você me chamou pensando que eu responderei suas orações que são para si             
e para todas as suas vaidades.  

Sim, tenho removido o seu castiçal. Seus olhos, como Eli, estão           
cansados e ofuscados. Você não corrigiu nem sua própria família nem as            
pessoas que lhe pedi para pastorear. Pois você também tem sido severo e             
cruel e levou o Meu povo a um outro evangelho.  

Vocês todos se tornaram como os lobos que sempre foram. Devoraste           
e magoaste o Meu coração com as palavras que não vieram de Mim.             
Portanto chutastes o Meu Sacrifício e a Minha oferta ... 

Seus inimigos agora se exaltarão sobre você. Mesmo assim, você é           
cego. Você sempre prefere acariciar as palavras dos homens. 

Você ama agradar aos outros e não a Mim. Então, Eu lhes digo hoje              
que vocês são os lobos famintos profetizados. Você mesmo se traçou neste            
caminho para parecer que você é um pastor - você é um lobo. 

Eu sou o Bom Pastor. Conheço minhas ovelhas e elas confiam e Me             
seguem. Elas conhecem o seu Pastor. Elas conhecem a minha voz gentil,            
humilde e mansa. 

Elas confiam em Mim com todo o seu ser porque Eu amo elas e elas               
sabem quando Eu as chamo. Quando elas se afastam, machucam e se            
ferem, Eu as chamo de volta para o rebanho, com Seu único Pastor em Seu               
único corpo. E elas esperam por Mim. Eu as conduzo ao lado de águas              
tranquilas. Depois de passar por tempestades, Eu as chamo e Eu acalmo as             
ondas ao seu redor.  
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Vocês falsos pastores! Falsos pregadores! Você tem causado Minhas         
ovelhas - Meus cordeirinhos a vagarem sem eles terem onde descansarem           
seus corações cansados. Suas bochechas tem sido chicoteadas e suas          
roupas foram arrancadas. 

Meu povo tem se tornado mendigos de rua. Você espera demais           
daqueles que não têm nada. Mas, Eu lhes digo hoje, você receberá sua             
recompensa no abismo, porque brasas estão literalmente penduradas acima         
de suas cabeças. 

Eu, o Senhor, providencio de graça. Eu dou livremente. Pois a parte            
deles é Jesus. E, Eu sou o suficiente para eles. Eu dei Minha vida para as                
minhas ovelhas. Eu fui levado como um cordeiro ao matadouro para           
salvá-los. Meu sacrifício ,foi, e é, o suficiente, e será o suficiente, quando             
todos eles forem ressuscitados no Último Dia para a vida eterna. 

Minha graça é o suficiente para o meu povo - não importa as             
dificuldades, perseguições ou problemas. Mas, agora, eu estou separando os          
bodes das Minhas ovelhas.  

Vocês bodes! vocês são: os falsos ensinadores, os falsos cuidadores de           
ovelhas, falsos pastores. Você ama dinheiro e a prosperidade o levou agora            
ao abismo. 

Eu estou junto com minhas ovelhas. Pois o Meu jugo é suave e o Meu               
fardo é leve. Pois Eu sou manso e humilde. O Meu poder não força. Vem               
suavemente, como uma pomba de cima. Pois Eu sou de cima. 

Oh! fale com ternura e suavidade, pois Eu, o Senhor, uso poucas            
palavras. Eu edifico com amor e gentileza. E assim como Minhas asas se             
abrem, meus filhos e filhas amados, do alto, assim Meus verdadeiros           
discípulos devem se edificar uns aos outros em amor. 

Pois minhas ovelhas conhecem Minha voz e são lideradas pelo Bom           
Pastor. 

Saiba isso! A grande separação tem agora chegado. Meu povo é santo            
e separado para Mim e há uma grande devoção deles para o seu verdadeiro              
pastor. 

EU SOU o Senhor. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/trojan-horse 
 
Word Escrito originalmente em 2016, 17 de novembro de 2008. ENVIEI           
PARA A AMÉRICA. Na primeira manhã de oração, o SENHOR ME DEU ESTA             
PALAVRA 'CAVALO DE TROIA'. UMA ADVERTÊNCIA POR UM TEMPO ADIANTE. 
 
As palavras começaram originalmente em 2008, escritas em 2016/17,         
faladas em 2018/19. 
 

CAVALO DE TROIA 
 
Escrituras: Oséias 8 
[13:00] Ela recebeu isso há 12 anos. 
 

Estou sofrendo muito com o meu povo. Eu esperei pacientemente que           
muitos se voltassem para Mim, mas ainda assim eles se distraem com as             
coisas deste mundo. 

Está escrito que eles não terão outros deuses diante de mim. No            
entanto, o deus desta era cegou você, ele cegou seu coração. 

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

Por um lado, você afirma que Me adora e depois do outro lado da              
cerca, fora da vista dos que estão ao seu redor, mesmo daqueles que estão              
perto de você, você se entrega a imaginações pecaminosas e perversas de            
seu próprio coração. 

Ninguém pode te ver, mas eu tenho assistido! Diga isso, o Senhor! 
Eu sou o Senhor que vê todas as coisas, conhece todas as coisas,             

mesmo as coisas escondidas em seu coração. 
Pois está escrito: “O coração é enganoso acima de todas as coisas, e             

desesperadamente ímpio; quem o conhecerá?” Jeremias 17: 9. 
O Senhor continua ... 
Digo a verdade, você está em inimizade com o Pai, mas está            

totalmente enganado por isso e continua a seguir seus próprios caminhos!  
Muitos idolatram 'o livro', as escrituras escritas, mas você NÃO vem a            

Mim, a primavera das Águas Vivas. 
Como está escrito em João 6:38, “Você procura nas escrituras; porque           

neles pensais ter a vida eterna; e eles são os que testificam de mim ”, João                
6:39. 

Você fala de uma posição em que ama a aprovação e a avaliação das              
pessoas ao seu redor. 
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Muitos de vocês afirmam: 'Eu sou um cristão nascido de novo'. No            
entanto, você aprecia todos os prazeres deste mundo! Você aceita as coisas            
que Me são detestáveis! 

Eu digo a verdade: este mundo oferece apenas morte e destruição,           
pois o salário do pecado é a morte. 

Eu ordeno que você abandone TUDO por Mim. Mesmo assim, você           
justifica, para sua própria vergonha, permanecer com os dois pés neste           
mundo e no Reino de Deus! 

Como está escrito: Jesus disse-lhe: “Se tu és perfeito, vai e vende o             
que tens, e dá ao pobre, e terás um tesouro no céu; e vem e segue-me”,                
Mateus 19:21. 

O Senhor continua ... 
Você deseja muito! Você aprecia seus próprios desejos, sonhos e          

ambições, tudo em sua carne! 
Você é uma nação enganada! Por suas palavras e ações você é contra             

Mim! No entanto, você percebe que não! Decepção está ao seu redor! 
Não há paz, pois vim trazer uma espada! Você acredita em mentiras e             

a ama dessa maneira e não lhe custa nada! 
Você era uma nação abençoada, mas agora removi seu candelabro. Eu           

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

Está escrito ... em Isaías 50:11 
“Eis que todos os que acendem um fogo que se acendem com faíscas:             

andem na luz do seu fogo e nas faíscas que acenderam. Tereis isso da minha               
mão; deitareis na tristeza ”. 

A angústia à frente será maior do que em qualquer outro momento de             
toda a história da humanidade. Deve ser sem precedentes. 

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

Eu te declaro hoje: Você não conhece a minha palavra, você não me             
conhece! Você cavou suas próprias cisternas cheias de água suja. Você           
escolheu seu homem, seu rei! Oh! América, este homem que você escolheu            
é o seu cavalo de Troia! 

No entanto, você se recusa a contemplar o mal que o espera. Eu digo              
a você que está chegando! Apesar das multidões de avisos de todas as             
direções, mesmo no mundo secular, você não vai acreditar! 

Mas confiando em seu homem, sua espécie, suas mentiras e          
duplicidades. Ele é o seu cavalo de Tróia e sua derradeira derrota. 

Isso é em seu prejuízo, Oh América. E em seu prejuízo, oh América,             
será! 
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Ó nação enganada! Minha ira está AQUI AGORA !! No entanto, você            
percebe que não! 

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

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

desmoronando. O portão está aberto e seus falsos pastores pregam          
mentiras em Meu Nome. 

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

Você diz que anseia pelo Meu Retorno. Para o dia da sua partida. Mas,              
eu lhes digo, muitos de vocês ainda permanecem em seus pecados! 

Digo-te a verdade, é um dia de grande luto. Um dia de tormento e              
angústia; pois os falsos profetas ao seu redor são como vento. 

Pois eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. 
 
Eu, o Senhor, não mudo. 
 
Você afirma que nenhuma espada virá. Eu digo a verdade que a            

espada, minha espada, está aqui agora !! 
Eu vim agora para dividir, quebrar, esmagar suas famílias, ídolos,          

casas, empresas, igrejas. Eu vim para destruir sua economia, prestígio,          
posição, a posição que você tem com suas próprias comunidades, cidades e            
vilas. 

Como diz Jeremias 5:19: “E acontecerá quando disseres: Por que o           
Senhor nosso Deus todas estas coisas para nós? então lhes responderás:           
Como me abandonaste e serviste a deuses estranhos em vossa terra,           
servireis a estranhos em uma terra que não é vossa ”. 

Você trabalhou em vão, você assistiu em vão; você não construiu           
sobre a pedra angular da verdade. 

Não há misericórdia, retidão ou justiça para os oprimidos,         
estrangeiros, viúvas ou órfãos.  

Eu devo trazer destruição rápida. E multidões atravessarão a beira do           
abismo como lemingues no alto de um penhasco. 

Você confiou em seu homem, seu rei e suas mentiras. Muitos falam            
mentiras usando Meu Nome, dizendo: 'Minhas Palavras que eu dei aos           
profetas que profetizam a desgraça são do maligno e são mentiras e são             
elas que são enganadas'! 

Mas eu te digo, oh América, você é uma nação enganada. 
Você é quem ouviu mentiras! 
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Você ouviu a imaginação e enganou os corações de seus falsos           
adivinhos. 

NÃO enviei essas pessoas para falarem a Minha Palavra! 
Eles são cegos, apesar de afirmarem ver! Eles ainda estão em seus            

pecados! Eles falam falsidade e você lhes permitiu acesso total! 
Em João 9:41, Jesus disse-lhes: “Se fostes cego, não tendes pecado;           

mas agora dizeis: Nós vemos; portanto, teu pecado permanece ”. 
Suas casas são gaiolas cheias de pássaros. Estas casas cheias de           

engano! Cubra suas cabeças, ó povo! Pois uma calamidade está chegando. 
Calamidade …… Calamidade… .. Calamidade….  
O Shofar está soando! 
O alarme disparou !! 
Coloque a trombeta na boca. Ele virá como uma águia contra a casa             

do Senhor, porque eles transgrediram a minha aliança e transgrediram a           
minha lei. Oséias 8: 1 

Está AQUI! 
Abandone TUDO! 
Vire para mim! 
Somente Meu sangue pode cobrir seus pecados, nada mais! 
Eu, o Senhor, falo agora, porque um exército está chegando. Está           

sendo preparado nesta mesma hora a partir de uma terra no norte. 
Está sendo agitado contra você!  
Ó nação enganada! 
Seu cavalo de Tróia está em casa, seguro com sua aceitação. 
O Espírito Santo permanece neste momento na terra, especificamente,         

para os Meus Eleitos - aqueles que são TOTALMENTE rendidos a Mim! 
Muitos são perseguidos por mim e pelo meu evangelho. 
Mas eu lhe digo, ó enganada América, você ouviu mentiras e muitos            

são os inimigos de Jesus Cristo. 
Você recusou o caminho da santidade - o caminho estreito para a vida.             

Você evitou o fruto de um longo sofrimento querendo escapar. 
Meu coração está comovido com o que tenho que fazer, mas você            

rejeitou Minha Palavra, Minha Palavra eterna. 
Você pisou e crucificou o Rei da Glória mais uma vez! 
Não há mais sacrifício à esquerda! 
 
Me arrependo de ter abençoado você como nação por ser uma luz,            

Minha Luz, para o mundo inteiro! 
Você tomou Minhas bênçãos para satisfazer seu próprio ganho egoísta.  
Meus caminhos não são os caminhos deste mundo. 
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Você é, oh América, blasfema, profana e, ao rejeitar Meu Espírito           
Santo, selou seu próprio destino até a morte e a destruição. 

Sua natureza é carnal e vocês são filhos do diabo, o pai da mentira,              
porque pertencem a este mundo. 

E eu digo agora, Me busque! Procure meu rosto e viva! 
Minha porta da graça é fechar para sempre por toda a eternidade. 
Não há outro caminho senão através de Jesus Cristo. Não há outro            

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

de todos os homens e apenas alguns Me encontrarão. 
“Porque estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida, e               

poucos são os que a encontram”, Mateus 7:14. 
Jesus Cristo é a realidade! 
Ver! Eu estou aqui! Diz o Senhor! 
Arrepender-se! mesmo agora. Estou implorando a você! 
ARREPENDER, pois NÃO é meu desejo ver alguém perecer. 
ARREPENDER-SE. Minha ira chegou. É AGORA, NA PORTA! 
Você decidiu. Você escolheu. Rasgou a minha roupa da graça, como           

Saul rasgou a roupa de Samuel. 
My Glory, My Lampstand AGORA foi removido. 
Ó nação enganada, acorde! 
ARREPENDER AGORA! Antes que seja tarde demais! 
Pois virei como ladrão durante a noite. 
Ó igreja enganada, acorde! 
Toque o alarme! 
Soe o shofar! 
Muitas vidas agora estão na balança por toda a eternidade, AGORA! 
Procure-me e viva! Procure-me e viva! 
EU SOU O SENHOR 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/true-bread-from-heaven 

 
palavra original de 2017. 
 
Escrituras: 
João 6:25-58 
 

Verdadeiro Pão do Céu 
 
Isto é o que Ele diz ... 
 

Minhas crianças estão famintas pelo verdadeiro Pão do Céu. Eu sou o            
pão da vida. Eu sou de cima. A comida que está sendo dada hoje, é maná de                 
ontem. Eu não disse aos meus filhos, os israelitas, que apenas levassem o             
que era necessário para aquele dia. 

Quem pisou na Minha palavra? Eles trataram Minhas palavras como se           
não fossem nada. Meu povo está sendo alimentado com morte e destruição.            
Eu tenho vindo e todos os que se alimentarem de Mim terão vida e vida em                
abundância.  

Quem vai desenterrar o que Eu plantei? Aí de vocês, professores da            
lei! Ai de vocês, teólogos! que roubaram a Minha Palavra para obter lucros.             
Satanás tem enganado vocês. Ele vem para roubar, matar e destruir. Aí de             
vocês que são sábios em seus próprios olhos. Você não conseguem ver a             
destruição e as brasas ardentes sobre suas próprias cabeças? 

Aí de vocês, autores! que roubaram a Minha Palavra para alimentar           
seus próprios estômagos. Aí de vocês, cineastas! que misturaram Minha          
palavra com profanações de adultério.  

Oh nação enganada! Oh corações enganados! embora você use Minhas          
palavras, você é impotente. Deus não pode ser zombado. Aí de vocês,            
estudiosos da Bíblia, desde quando tiveram o monopólio da Minha palavra?           
Enquanto meus filhos passam fome. Você ninhada de víboras! quem te           
avisou da ira vindoura? 

Está aqui! O pecado está continuamente rastejando às suas portas.          
Vocês, rebeldes, de dura servis, gananciosos por ganho, e nisso usando a            
Minha palavra. Vocês são mercenários [não fazem nada baseado na bondade           
do coração]. Vocês são ladrões e assaltantes. Vocês são os lobos vestidos de             
ovelhas. 

Derrubem seus livros sagrados usando a Minha palavra. Oh, como          
Satanás usou seu orgulho! Você está caído, caído Eu digo. Você deve cair             
para nunca mais se levantar. Você construiu suas mansões nesta terra. Mas,            
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Eu lhe digo, você afundará com os clãs de Coré, a menos que se arrependa               
de suas ações perversas. 

Eu te chamei, mas você se alimentou enquanto meus filhos estão           
passando fome. Saiba disso ... 

Eu vou descer e alimentá-los Eu mesmo. Você não deve participar           
deste maná de cima do qual devo trazer.  

Eu sou de cima, você é desta Terra. E você fala como alguém             
pertencente a esta Terra. Você tem sido enganado. Você tem se glorificado a             
você mesmo. Você é cego, embora fala que pode ver. 

Oh nação tola! quem tem te enfeitiçado? Eu sou Jesus. Eu ressuscitei            
dos mortos. Sim, Eu sou o Pão da Vida. 

Aí de vocês professores que não tem feito o que Eu tenho lhe pedido.              
Eu vou removê-lo de suas posições. Vou puxar o tapete, rapidamente,           
debaixo de você. Em um dia, farei com que você perca toda a sua riqueza. 

Oh ninhada de víboras! o que você fez com a Minha Palavra? Estas são              
as Minhas Palavras. Elas não pertencem a você. Você tem abusado delas.            
Você as manipulou como um restaurante self-service. Vocês mutiladores da          
carne. Seu fim está próximo.  

Eu ouço os gritos dos Meus filhos. Eles ficam no escuro, embora Eu             
seja a luz deles. Eles são excluídos, perseguidos por Meu nome. Eles estão             
desabrigados enquanto você desfruta de suas próprias luzes; enquanto você          
desfruta de sua própria glória para sua própria vergonha. 

Eu digo a verdade... a escuridão espera por você. Eu vou te puxar             
para baixo. Vou jogá-lo de cabeça na escuridão. Eu levantarei Meus filhos da             
poderosa cova em que você os jogou, tal é a sua arrogância e ignorância da               
Minha palavra. 

Eu os exaltarei na sua presença. Eu os ungirei pessoalmente com óleo            
santo, e você saberá que Eu sou o Senhor que administra a Justiça para os               
pobres. 

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

Lamenta e chora, vocês ensinadores. Vocês escritores de muitos livros.          
Você tem sua recompensa agora, aqui na Terra. 

Aí. Aí. Aí. Eu te chamei para sair de tudo isso, mas você não quis nem                
saber. Vocês, rebeldes, pessoas de dura cerviz. O tempo do acerto de contas             
está chegando.  

Eu digo a verdade que o dia acabou. Tem terminado. Você esquece            
que Eu sou o Senhor que examina o coração e a mente.  

Para vocês, meus filhos amados, não prestem atenção àqueles que se           
elevam eles mesmo. Nem seus ministérios, pois são como mercenários.          
Você os verão correndo, correndo de um lado para o outro, pois eles são de               
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Satanás. E enquanto ele corre de um lado para o outro, assim você deve              
conhecer aqueles que são mercenários. Eles não Me conhecem, apesar de           
falarem eloquentemente e vestirem como reis e rainhas. Não, eles não me            
conhecem e nem Eu os conheço. 

Volte para Mim, Meus filhos. Venha para mim. Pois Eu sou humilde e             
gentil de coração. Você encontrará descanso para suas almas. Filhos, Eu sou            
o Pão da Vida. Vinde para Mim, Meus filhos. Não tenha medo. 

Eu estou te chamando para saírem do meio dos lobos. Existem muitos            
lobos. Eles não se importam com você. Somente Eu posso lhe dar Pão do              
Céu, porque Eu sou o Pão da Vida. Eu sou de cima e esses lobos são de                 
baixo.  

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

Saiam de perto deles. Saiam e se separem deles. Eu te amo. Eu nunca              
vou te deixar e nem te abandonar. Na verdade, Eu sou o Pão da Vida e                
todos aqueles que vierem a mim nunca terão fome. Todos os que bebem de              
mim nunca terão sede. 

Eu, Jesus, falo agora urgentemente porque Eu estou voltando muito          
em breve, muito em breve. Eu te amo com um amor eterno. Não se junte a                
esses falsos mestres. Pastores falsos. Seus ministérios são uma farsa. 

Eu sou o Bom Pastor. Eu sou Jesus. Eu me levantei do túmulo. Estou              
vivo e agora estou sentado à direita de meu pai. 

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

 
Palavra recebida em 5 de janeiro de 2020 
 
Escrituras:  
Rute 2:8 
Isaías 43 
Redentor: entre os hebreus, aquele que tinha o direito de libertar propriedades ou pessoas, antecipando-se às                
comemorações do ano do jubileu. 
 

Eu Sou Seu Parente Redentor 
 

O Senhor me deu esta Palavra nesta tarde ... 
 
O Senhor está dizendo que Eu sou seu parente redentor. Ele, o Senhor             

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

Então, aqui está o que o Senhor me escreveu ... 
Você pode ouvir as trombetas tocando Meus filhos? Você pode ver a            

nuvem de testemunhas torcendo por você no Reino de Deus? É hora de             
voltar para casa, Noemi. É hora de chegar ao lugar onde você será             
alimentado por quem é o Pão da Vida.  

Eu vim Meus filhos. Eu vim a todos os que estavam longe, como na              
terra de Moabe. O que está por vir é a cura. E verdadeiro maná do céu. Pois                 
Eu sou Jesus e Eu vim de cima. Eu subi para a mão direita do Meu pai. 

Eu estou chamando você para casa. Àqueles que perderam muito.          
Estou providenciando um caminho de volta para você encontrar descanso          
para suas almas. Embora você tenha vagado para longe, Eu estou atraindo            
você de volta aos Meus braços eternos.  

Embora você tenha sofrido muitas perdas, mesmo como Jó, devo          
restaurar de volta para você os anos que os gafanhotos tenham comido.            
Venha para casa todos vocês, minhas Noemi. Embora suas vidas tenham           
sido em amargura, e solidão, Eu estou trazendo a colheita completa de sua             
justiça. 

Preparem minhas filhas. Preparem meus filhos. Ponha os pés de volta           
na estrada onde Eu te levarei para casa. Deixe todos aqueles outros como             
oferta. Deixem eles em paz, pois meu evangelho é um tiro nos pés da paz. 

Ao sair para vir a mim, farei todos os seus inimigos em paz com você.               
Venha para casa Noemi. Venha para casa. E não detenha a quantidade de             
Rute que você deve trazer para o meu reino. 

Ao sair, entregue toda a sua amargura para Mim. Que aqueles cujo            
Deus não é o Senhor, que voltem para o caminho de onde vieram. Eles              
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viram a sua vida. Eles viram o seu coração. Pois você tem sempre             
pertencido a Mim.  

Veja Noemi, você traz de volta a minha filhas como Rute. Muitos se             
apegaram a você. Sua própria vida testemunhou o Meu amor. Seu Deus            
agora é o Deus deles. 

Traga os feixes de trigo. Traga os feixes de trigo, minha Noemi. Eu             
estou chamando você agora. Eu estou chamando você até a colheita da            
minha Palavra. Você é o meu Maná escondido e secreto, do céu. 

Venha minha filha Rute. Agarre-se a mim. Não me large. Venha,           
venha para o lugar onde você encontrará proteção. Venha ao local onde o             
seu parente redentor espera por você. Vem minha Rute. Apegue-se ao Deus            
que te chamou para sair da terra de Moabe.  

Seu desejo agora é Me servir amorosamente. Eu te chamei para longe            
de todos os seus deuses estrangeiros porque eles não são deuses.  

Sim, apegue-se ao Deus de Israel. Pois Eu sou seu salvador. Eu sou o              
único salvador. Eu sou Seu redentor. Seu parente redentor. Onde estou,           
você estará. O Meu povo será o seu povo. Mesmo você morrendo, você             
viverá para sempre. 

Você viverá porque Eu, o Senhor, Seu redentor vive. Eis que Eu sou             
seu parente redentor. Seja determinado. Seja corajoso. Ande no caminho          
que te levará para casa. 

Volte para casa, meu Noemis. Agarre-se aos meus Rutes. Pois, embora           
você esteja vazio, Eu estou movendo você para a minha colheita. Não há             
outra colheita tão grande quanto esta que está por vir. 

Guardei o melhor banquete para minha noiva. Você está colocando os           
pés, a meu pedido, para a ceia do Cordeiro.  

Meu povo recebe meus pródigos. Proteja-os, cuide-os. Encorajei-os.        
Amá-os. Não seja como mercenários - que são lobos que apenas alimentam            
suas próprias barrigas. Compartilhe sua bondade. Compartilhe sua        
substância com aqueles que estou trazendo para casa. 

Pois digo a verdade, meu favor está sobre eles. Eles não são mais um              
povo que trabalha no Reino da Minha ira. Sim, eles não são mais um povo               
que caminha no Reino da Minha ira. 

Muitos estão voltando para casa, onde Eu serei o parente redentor. Eu            
estou trazendo eles para casa. Embora a tristeza esteje com eles por tanto             
tempo, Eu estou trazendo o óleo da alegria e, em vez de cinzas, trago              
beleza. 

Minha coroa de amor adornará àqueles que estou trazendo de volta ao            
meu campo, meu rebanho, pois Eu sou o Bom Pastor. Eu sou o parente              
redentor. 
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É um grande prazer trazê-los de volta ao caminho estreito. O caminho            
reto até a Mim, até a vida. 

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

Venha meus filhos. Venha minha Noemi. Vem minha Rute. Pois Eu sou            
Seu salvador. Eu sou seu Redentor. Não há outro. Digo-vos que meus filhos             
pródigos, meus filhos e minhas filhas, não vá para qualquer outro campo.            
Fique aqui comigo. Fique com aqueles que Eu escolhi para trazer toda a             
colheita completa.  

Esta colheita será pura, pois minha mão a guardará. Ninguém deve           
interferir no Meu trabalho. Pois Eu, o Senhor, não compartilharei minha           
glória com outro. 

Escute, Eu digo, fique dentro do meu campo, pois aqui você está            
protegido. Eu te alimentarei. Darei a você águas vivas claras para refrescar            
você. Humildade e honra devo conceder a todos aqueles que Me procuram,            
pois Eu tenho te chamado para casa e a salvação é que te espera.  

Pois você entrou em um Reino cujo Deus é o Deus de Abraão, Isaque e               
Jacó. Sim, Eu sou o Santo de Israel e debaixo das minhas asas, você              
encontrará refúgio. Sob minhas asas há abrigo, porque Eu sou o Deus            
Todo-Poderoso. 

Eu digo para continuar se aproximando de mim. Aproxima-se das          
Águas Vivas. Aproxime-se do verdadeiro Pão do Céu. Você sentará em Minha            
presença e jantaremos juntos. Aqui você sentirá meu toque enquanto curo           
as suas amarguras. Enquanto Eu tiro todos os seus jugos de escravidão. 

Pois conheço seus fardos. Mas, venha a mim e Eu terei prazer em             
colocar o meu jugo em você. Pois o meu jugo é leve. Vem Meus filhos, por                
acaso o Meu amor não é incrível para você? Por acaso a Minha aceitação e               
graça sobre você uma coisa bonita? Por acaso não sou Eu o seu querido              
Príncipe da Paz? Seu conselheiro maravilhoso? por acaso não sou Eu o seu             
Pai Eterno? 

Oh! sim, Meus filhos. Eu sou todas essas coisas e muito mais. Eu te              
redimi. Eu comprei você por um preço. Você é meu. Quando você vier a              
Mim, você nunca mais terá sede. Quando eu te alimentar, você não sentiria             
falta de nada bom. Você nunca mais terá fome.  

Meu povo, recebam meus pródigos. Recebam meu Noemis. Recebam         
minha rutes. Abraçam eles em amor. Não repreendas eles, pois agora eles            
repousam em meu favor e graça. Eu os coroei eles com bondade amorosa,             
do mesmo jeito que Eu tenho feito com você.  

Venha meu povo. Vinha Meus filhos e filhas, resgatados do alto.           
Lembre-se, Eu escolhi você, você não Me escolheu. Eu te redimi. Sim, Eu, o              
Senhor, te redimi a um grande custo.  
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Você é um povo santo. Santo sacerdócio, pois Eu, o Senhor teu Deus,             
teu Redentor, o Santo de Israel te chamei de uma terra abandonada. Uma             
terra cujo deus não é um deus. Eu chamei você para o único Deus vivo e                
verdadeiro. 

Eis que bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor.           
Prepare você o caminho. Prepare você o caminho do Senhor. Prepare-se, Eu            
estou trazendo todo o meu povo para casa. 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/my-remnant-my-bride A 

 
visão veio nesta manhã 6 de janeiro de 2020 
Escrituras: 
Isaías 52 
Apocalipse 3:7-13 
Jeremias 1:11 
 

Meu remanescente, Minha noiva 
 

Foi com isso que Ele abriu a visão esta manhã e foi isso que eu vi. Eu                 
vejo de perto, a centímetros de distância, um lado do rosto de Jesus. Eu              
vejo muita tristeza. Lágrimas caindo. Eu também vejo a coroa de espinhos            
embutida em sua cabeça. Enquanto as lágrimas caem, agora ela está se            
misturando com o sangue que cai da cabeça de Jesus. 

Mas o que vejo é tanta tristeza no rosto de Jesus. Então eu vejo do               
outro lado do seu rosto, é como um leão, o leão de Judá. O rosto do leão é                  
resoluto e firme, sério. Ele está alerta e ele está esperando e pronto para              
aparecer. 

Então eu vejo Jesus ajoelhado no jardim do Getsêmani. E bem ao lado             
dele, descansando, deitado no chão, está o leão de Judá. E então ao lado do               
leão de Judá, vejo Jesus em pé como o Bom Pastor. E ele está carregando               
uma vara. 

E eu ouço estas palavras em meu espírito que vêm de Jeremias 1:11             
e essas palavras em particular vêm constantemente. E é isso que o Senhor             
diz: 'Estou observando para ver se minha palavra é cumprida. Esta é a             
estação onde as coisas de Deus está cumprindo. E Deus está assistindo            
agora e vendo cumprindo'.  

Então a visão muda e eu vejo Jesus bem alto no céu. Ele cresceu e se                
tornou muito grande. Era exatamente Jesus mas Ele tinha uma altura           
gigantesca. E então Ele fala e é isso que Ele diz ... 

“diga ao meu povo, meu retorno é iminente. O dia da minha ira sobre              
a nação americana está se aproximando rapidamente. Estou reunindo meu          
próprio povo. Vou afastá-los dos incêndios mais violentos já conhecidos”.  

Jesus continua: "Não estou ansioso para este dia, como a maioria das            
pessoas, pois na verdade elas não têm idéia de quem Eu sou".  

E Ele está falando com a Casa de Deus. Ele está falando com a Casa               
de Deus. Jesus ficou em silêncio por um longo tempo e novamente senti             
uma tristeza muito profunda. Um tristeza tão profunda muito mais além de            
que qualquer coisa que eu possa realmente explicar. Muito difícil de explicar,            
mas é muito, muito profunda. 
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Sua tristeza é tangível. É palpável. Sua angústia é visível, pode ser            
vista apenas olhando para Ele. A angústia do que está por vir está além da               
descrição, mas é uma tristeza muito, mais muito profunda. É uma angústia            
absoluta. Uma angústia absoluta.  

E então, Ele trouxe à minha mente, neste ponto, uma visão que eu             
tive em 2001. Vou compartilhar com você. 

Enquanto andava em jejum naquele momento, orando e voltando ao          
Senhor depois de muito, muito tempo Dele, 10 anos. E re-confirmei minha            
vida a Jesus de uma maneira muito, muito séria. Mas o que eu vi, era como                
um bebê chorando. Lágrimas, apenas as lágrimas caíram e eu estava           
clamando por misericórdia, misericórdia, porque o que eu vi, Deus me           
mostra pela primeira vez, que a corrupção na igreja é tão profunda, as             
pessoas simplesmente não querem acreditar. Eles não querem acreditar nas          
profundezas do engano causado pelo ensino dos homens. 

E o Senhor me mostrou uma multidão, uma multidão de pessoas           
correndo, correndo, correndo e elas estavam pulando do penhasco como          
Lemmings (espécie de rato). E então eu disse ao Senhor o que vi e              
perguntei o que você está me mostrando, Senhor. E Ele diz: 'estas são as              
pessoas que são enganadas. Estas são as pessoas que são enganadas e            
estão indo para o inferno. 

E absolutamente, isso me quebrou. Me quebrou completamente. E eu          
chorava como uma criança e clamava ao Senhor: 'tenha piedade. Por favor,            
tenha piedade. E Deus me mostra em meu coração essa verdade.  

Isso absolutamente me machucou. E é disso que o Senhor me           
lembrou, então eu compartilho isso com você agora. 

Jesus estava bem calado nessa visão. Por um bom tempo, mas então            
ouvi essas palavras de Jesus e Ele disse: 'Tantos perdidos. Tantos perdidos,            
Jacky. Eles não acreditavam em quem Eu sou. Eles não acreditaram na            
minha palavra. Tantos perdidos. Tantos perdidos. 

E enquanto olhava para Jesus e Ele era realmente majestoso. Ele           
ascendeu aos céus. Foi isso que eu vi.  

De volta a essa visão que estava tendo, Eu vi pela primeira vez a              
aflição profunda, a tristeza profunda, que Ele passava todos os dias. Esses            
sentimentos Ele passa ainda hoje, todos os dias. Seu coração está partido. E             
isso tem sido desde o início dos tempos. 

Deus é tão longânimo. Ele está familiarizado com o sofrimento, escrito           
em Isaías 53. Essa é outro lado de Jesus que a maioria das pessoas não               
conhece sobre ele. Ele sofre muito. Ele sofre tanto. 

Mais uma vez o Senhor continua a falar. Ele diz para dizer ao meu              
povo se eles escutassem ou não, para dizer-lhes que Eu estou sofrendo            
muito com eles. Fala para Eles que eles ouviram mentiras. Que eles            
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escutaram de bocas que falam corrupção. Palavras cuspidas contra quem Eu           
Sou. O Senhor está dizendo que você ouviu palavras torcidas como barris            
vazios e sem vida. 

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

qualquer significado ou entendimento. 
Jacky ... E, no meu espírito, senti que meu povo está morrendo por             

falta de conhecimento, conhecimento de Deus. Instruções de Deus. 
 
O Senhor continua … 
 
Tudo está desolado. Tudo é desolação. Todos abandonaram o caminho          

da santidade. Eles são todos gananciosos por ganho. A preocupação com           
este mundo e suas riquezas fez uma miséria espiritual como um câncer que             
não tem cura. 

 
E então o Senhor continua ... 
... 
Quando essas pessoas Me chamarem angustiadas, Eu não as ouvirei.          

Porque Eu até mesmo conversar eles, eles ainda continuariam endurecendo          
seus corações contra Mim. Embora Eu tenha dado muito, o que eles            
receberam, será tirado deles. 

Então Eu vi uma mudança incrível em Jesus. Isso foi tão incrível. E             
então eu vi uma força profunda. Uma respiração profunda de fogo furioso            
através de Jesus. Foi como uma explosão de todo o corpo, da cabeça aos              
pés, como se fosse aquele fogo da sarça perante de moisés só que muitas              
vezes maior. 

Foi como uma explosão de fogo e o que me veio à mente foi 'Eu sou                
um fogo consumidor'. E foi o que eu vi.  

Foi uma transformação incrível. Ele passou de uma tristeza profunda          
para este fogo incrível. Assim como a sarça ardente, mas de maior            
magnitude, vi fogo saindo de Jesus em todas as direções, de seus pés, suas              
mãos, em todas as partes de seu ser. E estava indo em todas as direções. E                
então Ele sorriu o sorriso mais bonito e as luzes se acenderam junto com o               
fogo, era quase como uma queima de fogos de artifício - uma grande             
celebração com fogos de artifício. Eu realmente não posso comparar, mas           
esta é a única maneira de explicar. Foi uma explosão de fogo e luz no céu. E                 
estas são as palavras que Ele disse com tanto poder ... 
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Isto é o que Jesus disse ...  
 
Mas Meu remanescente. Meus remanescentes (e eu senti um prazer          

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

Então eu quero que você visualize esse Jesus ... era como fogo e luz              
em todos os lugares ao seu redor e então Ele falou com tanto poder dizendo               
'meus remanescentes. meus remanescentes. E depois Ele falou, 'minhas         
noivas. Minha amada'.  

Tanta paixão. Tanta posse. Com tanto ciúme. Guardando aqueles que          
Lhe pertenciam.  

 
E esta é a mensagem que Ele teve para a noiva ... 
 
Diga à Minha noiva que estou chegando bem em breve. Diga a eles,              

estou segurando cada um deles. Diga-lhes para continuar esperando por          
Mim. Continue a jejuar e a orar, enquanto Eu os guio ...  

E Ele estava dizendo que está guiando cada filho de maneira diferente,            
nessas áreas de jejum e oração.  

Então, Ele diz ... 
Diga a eles que Eu sou o Bom Pastor e estou protegendo cada um de               

vocês. E então, em meu espírito, ouço essas palavras, realmente são muito            
poucos, Jackie. Verdadeiramente, são poucos os que encontram a porta da           
vida. Muitos não acreditariam nisso. Eles não conseguem acreditar. Muitos          
estão perdidos pela incredulidade.  

Mas diga à minha noiva que você é minha, embora você seja pequena,             
você é minha. E ninguém (Ele colocou tanta ênfase aqui para o restante da              
noiva) ninguém arrebatará você de minha mão. Ninguém. 

E, naquele momento, Jesus estava começando a subir cada vez mais           
alto nos céus e, embora estivesse falando sério, eu ainda podia ver aquele             
sorriso de prazer em seu rosto.  

E Ele falou essas palavras para mim ... 
Continue falando Minha filha, quer que eles escutem ou não.  

Eu falo a verdade e muitos não conseguem suportar, com exceção, Jackie,            
dos Meus remanescentes. Meus remanescentes. Esta é minha noiva. Diga a           
eles que Eu estou chegando em breve. Diga a eles que Eu sou sua grande               
recompensa.  

Então a visão muda novamente ... 
E eu me vejo sentado com Jesus no jardim de Getsemane, como filho             

do homem, como um bom pastor. Ao lado há um leão de Judá. E então eu                
ouço essas palavras ... 
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Jacky, Jacky vigia. Orem comigo enquanto intercedo pelo Meu         
remanescente. 

Tanta ênfase nisso. Eu vi Jesus no jardim e agora Ele estava com o              
rosto falando e orando silenciosamente como Ana. Vi Seus lábios se           
movendo, mas não pude ouvir o que Ele estava dizendo nessas orações. E             
Ele estava muito quieto. No entanto, no meu espírito, eu sabia que Ele não              
estava falando inglês.  

Que Ele estava falando em sua própria língua. Eu estava sentado de            
costas para este tronco de uma árvore enorme, neste jardim. Também o            
leão de Judá está calado ao meu lado. E o Bom Pastor, Jesus, Filho do               
Homem, também está perto, próximo ao Leão e a Mim.  

E o Bom Pastor está segurando uma vara e está chamando           
silenciosamente Suas ovelhas. Ele está chamando silenciosamente Sua        
noiva, Seu remanescente, mas também está chamando, mesmo por baixo          
de tudo isso, Ele está chamando, chamando, chamando, todos para que se            
afastem do homem, para que voltem para Ele e confiam Nele e somente             
Nele. E foi aí que a visão terminou. 

 
E eu fiquei totalmente encantada com isso para ser bem sincera. Eu            

tive que ler algumas vezes para realmente entender.  
Mas eu disse que você sabe que vou ler da vida dele porque você sabe               

que a maioria das pessoas não quer olhar para esse lado de Jesus. Eles              
querem tomar Jesus como uma pílula de alegria.  

Parte dos frutos do espírito é longânima [sofrimento longo]. E Deus           
tem trazido isso à tona bem recentemente. Você pode ver isso através de             
Jó. Você pode ver através das palavras que você conhece no Novo            
Testamento. Você pode vê-lo através dos profetas. Você pode vê-lo em todo            
o Reino do Antigo e do Novo Testamento, do sofrimento dos servos do             
Senhor Deus Todo-Poderoso. 

E aquele que mais sofre é o próprio Senhor. O próprio Senhor, porque             
somos todos filhos Dele. Nós somos as ovelhas do seu pasto. Ele estava             
apenas compartilhando seu coração esta manhã. Ele está compartilhando         
quem Ele é e muitos não querem acreditar. Eles realmente não querem            
acreditar. Eles realmente, realmente não.  

Mas deixe-me ler de Isaías 53. Uma abertura tão maravilhosa… 
 
“Quem deu crédito à nossa pregação…” é isso que Jesus estava           

dizendo que muitos não querem acreditar. Eles não querem acreditar na           
verdade de quem é realmente Deus. Eles só querem ver um lado Dele. Eles              
não querem ver todos os lados. Eles só querem ver um lado do rosto Dele               
onde mostra facetas de diamantes. Eles não querem ver todos os lados            
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[Jesus sofre muito]. Você precisa de uma imagem completa de quem é            
realmente Jesus. E o que as pessoas evitam é o sofrimento, o sofrimento.  

Mas para aqueles que passaram por muito sofrimento, eles podem          
realmente se aproximar mais do coração de Jesus.  

Então deixe-me ler isso… 
 
“Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou no braço            

do SENHOR? 
Porque foi subindo como reformado, e como raiz de uma terra seca;            

não tinha beleza nem aparência e, olhando para ele, não havia boa            
aparência nele, para que desejava. 

Era desprezada, e mais rejeitada entre homens, homens de dor e           
experimentados em trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o            
rosto, era desprezado e não fazia caso dele. 

Verdadeiramente ele levou sobre si como nossas enfermidades, e         
como nossas dores levaram sobre si; e nós ou reputação por aflito, ferido de              
Deus e oprimido. 

Mas ele foi ferido pela causa das nossas transgressões e moído pela            
causa das nossas iniqüidades; ou castigo que nos leva a paz estava sobre             
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se         
desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre a iniqüidade de             
todos nós. 

Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro foi              
levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores,           
assim ele não abriu a sua boca. 

Da operação e juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida?              
Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo            
foi atingido. 

Puseram sua sepultura com ímpios, e um rico na sua morte; ainda que             
nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 

Todavia, ao Senhor agradecer moê-lo, fazendo-o enfermar; quando        
sua alma se puser por expiação de pecado, exibir sua posteridade, prolongar            
seus dias; e o bom prazer do Senhor prosperar na sua mão. 

Ele exibiu o fruto do trabalho da sua alma e ficou satisfeito; com o seu               
conhecimento o meu servo, o justo, justifique muitos; porque as iniqüidades           
deles levará sobre si. 

Por isso, você deve fazer parte de muitos, e com os poderosos            
reparte-o ou despejo; porquanto derramou sua alma na morte e foi contado            
com transgressores; mas ele levou sobre si e o pecado de muitos, e             
intercedeu pelos transgressores”. 
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Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Pelo que o Senhor fez por nós na             

cruz. 
Não há palavras Senhor. Seu amor é imenso, que nem podemos           

começar a aceitar. 
Mas agradecemos a Deus pelo que você fez por nós. Que você            

carregou o pecado de muitos. Você retirou sua vida até a morte para nos dar               
vida. Você sofreu. Você fez sua vida, e seu corpo uma oferta para os nossos               
pecados.  

No entanto, você recebeu uma sepultura com os iníquos. Não havia           
engano em Sua boca. Você foi humilhado. Você foi levado embora. Você            
teve aflito e ainda não abriu a boca. Você foi levado como um cordeiro ao               
matadouro. E mesmo assim ficou em silêncio em Suas ações. Você não abriu             
a boca. 

Pai nos perdoe. Perdoe-nos. Que voltemos para o nosso próprio          
caminho. Éramos como ovelhas perdidas, e mesmo assim você foi esmagado           
por nossas iniqüidades. E por suas feridas, somos curados. 

Pai, obrigado por enviar Seu filho Jesus. Ele tomou a nossa dor e             
bolhas de sofrimento, embora tenha sido desprezado por termos escondido          
do rosto Dele. E tratamos Dele com baixa estima.  

Senhor, você sabe tudo sobre rejeição. Você sabe tudo sobre ser           
desprezado. Você sabe tudo sobre o sofrimento.  

Oro hoje pelo seu povo, ao ouvirem esta mensagem: você tocará os            
corações e eles não resistiram ao Espírito Santo. Eles não resistiram ao            
Espírito Santo. Que eles vá a lhe procurar. Que eles vá a procurar o seu               
rosto. Que eles te busquem com todo o coração. Pois você diz: primeiro             
busque o Reino de Deus na minha justiça. 

Que possamos buscá-Lo, Senhor, todos os dias. Que possamos entrar          
em um relacionamento mais próximo com você neste dia. Que muitos           
voltem ao seu primeiro amor. Que muitos voltem a esse primeiro amor por             
você. 

Agradecemos ao Pai por esta visão. Nós apenas agradecemos a você           
Senhor por estas palavras. E que seu povo seja abençoado. E que seu povo              
o busque neste dia, pois o tempo está se aproximando e sua volta está              
iminente.  

Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado em todas            
as coisas. Todas as coisas. 

Agradecemos por seu grande amor, seu grande amor por nós. Você           
continua nos amando. Você continua sofrendo muito conosco, para que          
ninguém pereça, mesmo sabendo que muitos serão perdidos. Muitos vão          
rejeitar. Muitos O rejeitarão. Rejeitaram suas palavras. 
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Mas nós te agradecemos pelos remanescente, Senhor. Ore pelo seu          
remanescente espalhado por todos os países.  

Ore por suas noivas. Obrigado Senhor, por ser você quem nos trará            
para casa e ninguém poderá arrebatar-nos de suas mãos. Obrigado por esta            
palavra. Louvado seja o Seu nome. 

Por isso, obrigado pai. Nós te agradecemos Jesus. Nós agradecemos          
Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo mover-se entre o           
Seu povo.  

Oro isso no poderoso, poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. 
 

8 
41



fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/the-spirit-brings-life 

 
Palavra recebida hoje em 24 de janeiro de 2020 
 
Escrituras: 
Romanos 8: 1-17 
Salmo 23 
Salmo 139: 1-10 
2 Coríntios 1: 3 -11 
 

O Espírito Traz Vida 
 

Isto é o que o Senhor diz a você hoje ... Alegrai-vos Minhas Noivas              
amadas, pois Eu sou fiel e verdadeiro. Alegrai-vos sempre. Pois Eu sou sua             
força e a sua recompensa que está sempre perante você. 

EU SOU QUE EU SOU. EU SOU o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu               
sou sua grande recompensa. O tempo está bem perto de Meu retorno. E sou              
fiel e verdadeiro aos que são Meus. Eu sei aqueles que são Meus. Meu selo               
tem sido colocado em sua testa.  

Para aqueles que são puros, Eu me mostro puro. Para aqueles que são             
justos, Eu me mostro justo. Para aqueles que não obedecem e são            
desobedientes à Minha palavra e ao Meu evangelho, Eu sou severo em Meus             
julgamentos. 

Por Minha sabedoria somente, está a fundação de Meu reino. Eu sou            
um Deus santo. Eu sou um fogo consumidor. Um incêndio, mas           
simplesmente não se apaga. Meu Santo Fogo queimará tudo o que é da             
carne, tudo o que é da terra, até as cinzas. 

Nenhum tipo de trabalho da carne e suas obras entrarão no Reino de             
Deus. Somente o justo viverá, por fé somente. Na carne não se aproveita             
nada. Toda a carne será destruída. 

Há muitos que se chamam cristãos, que vivem pela carne somente.           
Estes são aqueles que confiam no homem. Eles tem torcido, tem confiado            
nas palavras de homens que falam sobre Mim. Até mesmo agora, eles olham             
para o braço da carne para lhes dar qualquer tipo de libertação. 

Por acaso o Meu braço é curto? Oh! vocês de pouca fé! Eu falo, pedi e                
será dado a você. Procure e acharás. Bata e a porta abrirá para você. Se               
você me procurar com todo o seu coração, você Me encontrará. Por que             
você desiste tão facilmente? e depois se vira para o homem. O que é o               
homem mortal para que te lembres dele? 
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Você declara fortemente que acredita em Deus. Bom, até os demônios           
acreditam e eles tremem. Por que você lê muitos livros a Meu respeito? Por              
que você não se volta para Mim, Jesus, pois Eu estou vivo? 

Apesar de você falar muitas palavras religiosas, você anda na          
descrença. Você anda na carne. Você anda nas tradições dos homens. Eu            
declaro neste dia que hoje você fala bem de Mim, mas os seus corações              
estão desesperadamente fraco. Sempre se alegrando nos trabalhos da         
carne. 

 
O Senhor continua dizendo … 
 
Eu sou de cima. Meu reino é de cima. Eu te disse a verdade, seu pai é                 

o pai de todas as mentiras. Ele é de baixo. 
Há aqueles que torcem Minha palavra e as coloca nas planilhas de            

perdas-e-ganhos. Dê ouvidos a Minha voz. Eu não estou à venda. Minha            
palavra não está à venda. 

Oh! nação adúltera, você tem Me vendido como fez Simão, o feiticeiro.            
Eu não estou à venda. Eu comprei você por um preço com o Meu sangue. Eu                
Me entreguei livremente. Então, dê livremente aos outros. Minha palavra          
não tem custo; exceto, para aqueles que andam na carne.  

Para a Minha amada noiva, Eu digo, tenha fé nos meus pequeninos. A             
alegria do Senhor é a sua força.  

Eu te digo neste dia... regozije-se. Alegrai-vos em Minhas forças          
apesar de estarem fraco. Alegrai-vos com canções de louvores quando          
estiver abatido em espírito. 

Eu estou retornando, Meu amado, para te refrescar. E com esse           
refrescamento que Lhe darei, refresquem os outros. Estou voltando para          
confortá-lo.  

E com o Meu conforto, você confortará seus irmãos e irmãs.  
Eu, o Senhor, não demonstro parcialidade. Eu não mostro favoritismo.          

Pois Eu amo cada um dos Meus filhos, individualmente. 
Cada um é precioso, único e adornado com Minha coroa de graça. 
Eu tenho coroado cada um de vocês com presentes do mesmo Espírito            

Santo.  
Aqueles que andam na carne, tem os frutos do ciúme, inveja,           

amargura, ambição egoísta, discórdia, dissensões, mas vocês são filhos da          
luz. Vocês não são filhos de destruição.  

Eu tenho dado dons diferentes para cada um de vocês, de acordo com             
o Meu desejo Eu te dei. Existe um senhor. Um batismo. Um Espírito Santo.              
Eu tenho, em abundância, muitos presentes para lhe dar. Não se deixe ser             
tentado para trabalhar com a armadura da carne. Eu tenho alertado que            
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aqueles que andam dessa maneira, eles não pertencem a Cristo Jesus,           
apesar deles falarem bem de Mim. 

Por acaso não falei que você os conhecerá pelos seus frutos.  
Então, alegrem-se Meus filhos, regozijem-se. Embora você seja fraco,         

você é forte. Embora você seja perseguido e passe por muitos problemas,            
Eu estou com você.  

Eu crio caminho onde não há caminho. Eu faço caminho pelo deserto.            
Eu separo muitos mares. Abro muitas portas. Nisso então, Meus filhos, vão            
para a Minha terra prometida. 

Aqui, você deve habitar no Meu descanso. Aqui, você deitará no meu            
sábado, ao lado de águas calmas. 

Eu vim para lhe trazer vida e paz. No entanto, minha espada da             
verdade, Minha palavra, dividirá a verdade do erro. Sendo assim,          
conhecerás aqueles que Me pertencem. 

Tenha bom ânimo, meus pequeninos. Eu estou te levando através do           
Meu Espírito somente. Eu estou te levando a um lugar onde você florescerá             
na liberdade de Cristo Jesus.  

Pois Eu sou aquele cujo braço não é curto. Eu sou Aquele no qual nada               
é impossível. Eu sou aquele que é fiel e verdadeiro. 

Antes de Abraão existir, EU SOU. EU SOU QUE EU SOU. Eu sou Jesus. 
Eu estou voltando muito em breve Minha noiva, Minha igreja. Eu sou o             

seu marido. Eu sou o seu noivo. Tudo está definido. 
Tudo está preparado. Fiquem firmes Meus filhos, somente pela força          

do Meu braço, Eu os trarei para os meus braços eternos. 
Eu sou seu Príncipe da Paz. Eu sou o seu Pai eterno, seu Conselheiro. 
Eu sou Aquele que foi, e é, e está por vir.  
Fique firmes. Continue a habitar em Mim, pois sem Mim você não pode             

fazer nada. 
Eu sou Jesus. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/christ-who-is-our-life-word-and-vision 

 
Palavra recebida em 18 de janeiro de 2020 
Visão recebida em 2017 
 
Escrituras:  
Mateus 10 (Especificamente 10:39) 
 
 

Cristo Que é a Nossa Vida - Palavra e Visão 
 
E é isso que o Senhor escreveu através de mim ... 
 

Ele abriu com estas palavras ... 
 
Eu sou o Senhor. Esse é meu nome. E a Minha glória, Eu não darei a                

outro. Nem Meu elogio a imagens esculpidas. Sim, Eu sou o senhor e não há               
nenhum outro. Quem é poderoso para salvar? Por acaso não sou o primeiro             
e o último? Por acaso não sou o Alfa e o Ômega? O começo e o fim? Eu não                   
sou o Pão da Vida? Não sou Ele que guia os cegos? E aquele que tem o                 
poder de circuncidar seus corações do alto? Por acaso não o ressurreição e a              
vida? Não sou Ele que tenha coberto você com vida? com Meu sangue? com              
Minha graça? com Meu amor? 

Sim, mesmo nisso, declaro que muitos não acreditam. Você se          
esconde como Rei Saul. Você se esconde como Judas. Mas eu lhe digo, Eu              
venho assistindo. Meus sete olhos percorrem esse minúsculo planeta         
chamado Terra. Você são como gafanhotos aos Meus olhos. Eu escuto cada            
a palavra; todos os pensamentos sombrios. A hora da exposição está aqui,            
oh Meu povo. 

Você fala, “vou achar uma vida! Eu quero me encontrar!”. No entanto,            
você anda tanto somente para ver que está andando em seus pecados. Você             
carrega em seu corpo a morte, e não a vida.  

Muitos de vocês dizem: “Deus nunca me mandará para o inferno”. Eu            
falo que muitos não acreditam nesse lugar, nem acredita em Mim, e nem Me              
dão reverência. 

Eu digo que sou Eu que tenhos as chaves da vida, da morte e de               
Hades.  

Você estuda as escrituras pensando que, lendo-as e observando-as,         
você merece a vida eterna. Eu te digo a verdade que sua descrença em              
quem Eu sou, sua rejeição de Meu nome, sua rejeição de levar uma vida              
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santa, significa que você ainda permanece em seus pecados e você morrerá            
em seus pecados. 

Ache uma vida! De que vida você está falando? Tudo o que está sobre              
você agora, a menos que você se arrependa, é a morte. Poeira e cinzas - do                
pó você veio, e para pó, você voltará. 

Oh nação pecadora! Vocês estão carregados de pecados. Vocês são          
uma ninhada que praticam o mal. Você não percebe a sua cegueira, sua             
miséria e seus trapos imundos que estão sempre diante de Mim. 

Hipócritas! Suas ninhadas de víboras! Suas vidas, suas obras,         
empurram você para o caminho largo da destruição.Eu te digo a verdade            
que os colhedores de impostos e as prostitutas estão entrando no Reino de             
Deus, adiante de você. Você confia em seu próprio entendimento. Você           
inventa, publicamente, mais maneiras para fazer os homens seguirem os          
seus exemplos, sua vida de morte. 

Oh! casa rebelde! Vocês, pessoas teimosas e de dura-cerviz! Quem te           
enfeitiçou? Você carrega adiante de você seus próprios provérbios para          
atraírem muitos para suas próprias maneiras, e seus próprios pensamentos. 

Eu te digo a verdade que você está na morte e você leva muitos à                
morte e à destruição eterna. 

Minha glória é revelada agora mesmo. Todo presente bom e perfeito           
vem de cima. Você se deleita com suas palavras inteligentes. Você tem suas             
próprias palavras em alta estima. Sim, Eu te digo que não há nenhum             
espaço em seu coração para Deus. 

Apesar de você falar de Deus, enquanto ao mesmo tempo destrói os            
Meus filhos verdadeiros, tudo isso você faz, e leva outros a fazerem isso             
também, Eu tenho garantido um lugar para você no inferno, por toda a             
eternidade. 

Nesse lugar, inferno, não há luz. Não há nada para saciar sua sede.             
Não haverá sol, nem lua, nem estrelas; será uma separação absoluta e            
eterna de Mim. Escuridão absoluta e condenação para sempre. Uma prisão           
onde a vida é extinta. Esta é a Segunda Morte. 

Fogo. Calor. Calor permanente, para sempre. 
Arrependa-se, pois o tempo está próximo. O tempo está se esgotando.           

A porta da Graça, da Esperança, está chegando à sua conclusão final.  
Avise, avise, meus profetas! Meu povo, Meus mensageiros! Toque a          

trombeta em Sião! Minha glória nunca foi revelada em toda Sua medida até             
agora. Minha ira, também, foi retida em graça e misericórdia, mas o cálice             
da Minha fúria acabou. Agora, está começando a transbordar. Mesmo assim,           
até mesmo agora, nesta última hora, Minha ira corre ao lado de Minha             
graça. Mas a porta da graça está se fechando. 
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Para o Meu povo, santo amado e redimido pela Minha mão, Meu            
Espírito Santo te transbordará. 

Sim, Meu cálice da unção será para aqueles que são a minha mãe, o              
meu irmão, a minha irmã, pois vocês são filhos da vida, vida eterna. 

Vocês são filhos que passaram da morte para a vida. Você passou da             
destruição para os pastos verdes, com águas mansas de graça e muita            
abundância. 

Você pertence a Mim - aqueles que fazem a vontade de Meu pai. Você              
pertence a Mim - aqueles que pegam a cruz e me seguem. Você é Meu -                
aqueles que perdem suas vidas por minha causa, pois isso, é vida. Vida em              
Mim. Vida em Mim, Jesus, para a vida eterna. 

Sem Mim, você não tem fôlego. Você não tem vida. Minhas palavras            
vêm do Meu pai. Eu faço essas palavras conhecida por você através do             
Espírito Santo. Este é o Meu presente para você do Pai. Este presente do              
Meu Espírito Santo é exatamente isso - um presente. E assim é a fé. Todos               
os nossos presentes são dados em amor. Concedido sobre àqueles que           
realmente se arrependeram. Dado àqueles que abandonam tudo por mim e           
pelo Meu evangelho. 

Meu convite é tudo, assim como você lê em Minhas escrituras, até o             
jovem rico. Meu convite é para todos aqueles que acreditam no Meu nome e              
obedecem ao Meu evangelho, Meus Mandamentos de Amor. 

Eu vejo muitos corações, cujos corações estão longe de mim. Eu digo            
a verdade que Deus não pode ser zombado. Eu testo minuciosamente todos            
os motivos - aqueles que não estão preparados para o Meu Fogo Sagrado,             
cairão junto com os Caídos [anjos caídos] - esses, cujos os corações, você             
confia com os prazeres vulgares deste mundo.  

Ache uma nova vida! O coração é verdadeiramente enganoso acima de           
tudo. 

Eu, Jesus, sou de cima. Meu Reino não é desta terra. Meu ensino, Meu              
Espírito Santo vem de cima. Meu pai só tem o céu em mente. 

Oh! nações enganadas! Oh, como Meu coração dói porque você          
escolhe acreditar nas coisas deste mundo. Como pode Minha santidade se           
apegar aos desejos terrestres mais profanos? 

O fogo está chegando. O fogo está chegando. O fogo sagrado está            
chegando. O fogo sagrado está chegando. A santidade está descendo. A luz            
está chegando para separar as trevas. O fogo refinador está aqui. Ele vai             
abranger todas as partes desta terra. 

Meus pés tem tocado nesta terra. Fogo de raio. Fogo de vulcões. Fogo             
dentro dos tornados (redemoinhos) estão chegando.  
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Prepare você o caminho do Senhor. Prepare você o caminho do           
Senhor. Prepare você todos os habitantes para encontrar com Seu criador -            
Seu Deus.  

Pois Eu sou ele, e não há outro. Não há nenhum Deus ao meu lado.               
Não, nem um. Eu sou o Primeiro e o Último. Eu sou a testemunha fiel. Eu                
sou o primeiro gerado dos mortos. Eu sou o príncipe dos reis desta terra. Eu               
sou aquele que lavou seus pecados em meu próprio sangue. 

Eis que estou vindo sobre as nuvens e declaro que todos os olhos me              
verão. Toda a terra chorará ao ver a minha glória.  

Pois Eu sou aquele que sou completo em glória. Minha glória é santa e              
pura. Eu sou o Primeiro e o Último. Não há ninguém como eu. Nem sequer               
um. 

Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sem estar em Cristo Jesus, você não            
tem vida. Eu sou aquele que vive, e que estava morto, e eis que estou vivo.                
Vivo para sempre. 

Eu sou Ele que possui as chaves do inferno e da morte.  
Arrepende-se, Eu te digo hoje. Não se engane com os Caídos. Minha            

ira está aqui. O tempo está muito, muito curto. O fim está logo na esquina. 
Arrependa-se! Pois o Reino de Deus está aqui. Arrependa-se e dê           

frutos de arrependimento, porque Eu sou Ele e não há outros deuses. 
Não há outro salvador. Não, não um sequer. 
Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se. 
EU SOU QUE EU SOU.  
Perante Mim, não há outros deuses.  
Antes que Abraão existisse, EU SOU.  
Santo. Santo. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. 
 
 
 
 
 
2017-Vision… 
Paredes de fogo estão protegendo aqueles que são de Jesus. Este fogo            

lhe consumirá se você não estiver com Jesus. 
A hora tem chegado. Há muitas atividades no céu.  
Jesus está nos escondendo das trevas. 
Deus estava impedindo o mal. 
Este é o momento de se entregar tudo a Jesus. 
O ABBA criou um anel de fogo na boca. E Ele soprou para a terra para                

proteger aqueles que pertencem a Ele. 
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O Senhor pôs os pés no chão como Sodoma antes do julgamento. Ele             
tem colocado os pés na terra hoje. 

7 paredes de fogo ficam cada vez maiores para proteger os eleitos. 
7 anéis e paredes de fogo entraram na terra. 
As trevas estão chegando de cima e de baixo.  
 
Diga a eles para se arrependerem. 
Armazéns no céu estão agora abertos para os julgamentos. Raios          

estão prontos para julgamento. Tornados maciços e raios estão prontos. 
 
Diga a eles para se arrependerem. Diga a eles para se arrependerem. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/soon-i-will-be-seeking-my-people-out-cryptic1/ 

 

 
 

Escritura: 
Lucas 12:49-50 
 

Em Breve Estarei Procurando Meu Povo 
 

20 de Janeiro de 2020, 12:55 
CRYPTIC1 
 

Filha, o tempo está chegando ao fim. A Terra, como você a conhece,             
está passando por uma mudança drástica e as estações, como você a            
conhece, mudarão de quente para frio, as temperaturas variarão         
dramaticamente. O mundo nunca viu esse tipo de turbulência - até os            
ventos se elevam com incrível poder e força e até arrancam casas e edifícios              
de suas fundações. Se Meu povo tivesse orado e se aproximado de Mim,             
muitas dessas devastações e catástrofes não aconteceriam - mas o          
julgamento é rápido e seguro. 

Em breve estarei buscando Meu povo, entrarei em sua morada e serei            
sua luz, serei sua fonte de força, capacitarei-os de cima com o poder do Meu               
Espírito Santo, Ruach HaKodesh , o Santo. Ele inflamará seus corações com           
um desejo ardente de alcançar os perdidos, pois o tempo é curto e os              
portões do inferno estão se expandindo para receber aqueles que NÃO Me            
conhecem.  

Mas NÃO tenha medo pois sua hora chegou. Eu levantarei um exército            
de soldados que esforçaram para trazer os perdidos e abandonados, os           
cansados, os desesperados, e os não salvos. Eu farei um grande trabalho em             
você, Minhas ovelhas. Você recuperará o que foi perdido. Eu estarei do seu             
lado enquanto trabalhamos na colheita salvando almas e trazendo-as para o           
Meu reino celestial. 
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Meus filhos, vocês tem que Me procurar ainda mais durante esse           
tempo. O tempo esta acelerado, até seu conhecimento, sua compreensão          
dos caminhos de Meu Pai e Meu foram aprofundamos.  

Vocês não são mais bebês, mas soldados no Exército do Senhor. A            
batalha pelas almas começou e você terá que esforçar muito para trazê-los            
para Mim. Só Eu salvo. Eu sou o Salvador do mundo. Eu estou na porta do                
seu coração e bato. Não pense que Eu estou ou sempre estarei com você, a               
menos que você Me permita entrar em seus corações. Lá eu posso realizar o              
máximo que for a Minha vontade e a do Pai, que serão feitas aqui na Terra                
como no céu. 

Deixe de lado suas diferenças mesquinhas e ame uns aos outro.           
Perdoe e não guarde nada em seu coração, porque é esse muro que impede              
você de Me ouvir e permaneça em Mim. Somente em Mim existe o             
verdadeiro poder eterno. Somente em Mim existe a luz que dissipa as trevas             
e a verdade que se divide em pedaços. 

Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou o começo e o fim e Minha                 
hora chegou. Oh, como eu gostaria que esse batismo acontecesse! 

Preparem-se Meus filhos, pois a hora de sua batalha está próxima! Eu            
estarei sempre com você. Permaneça em Minha Palavra, pois somente eu           
posso salvar. 

Seu amado Yeshua Hamashiach cavalgando sobre as nuvens de         
glória em glória! 

Eu venho logo Meus filhos! 
Esteja pronto para Me receber quando eu voltar! 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/suring-he-shall-deliver-you-from-the-owow 

 
Palavra dada hoje em 20 de janeiro de 2020 
 
Escrituras: 
 
Salmo 91 
Isaías 61 
Isaías 6 
1 Coríntios 2 
Mateus 13 
 

EU VOU LIBERTAR VOCÊ DA ARMADILHA DO CAÇADOR 
 
Isto é o que o Senhor escreveu através de mim ... 
 

Eles têm olhos para ver, mas são todos cegos. Eles têm ouvidos para             
ouvir, mas ficaram entupidos pois seus ouvidos estão cheios de cera grossa. 

Seus corações falam, cantam proclamam Meu nome, mas eles estão          
longe de Mim. Embora Eu seja santo, alto e elevado, mesmo acima do Meu              
trono, aqueles olhos são fechados [e não conseguem Me ver]. Eles se            
recusam a ser convertidos e curados. 

Meus filhos, Eu sei das angústias que você está passando. Conheço as            
artimanhas do diabo, pois ele é um campeão de grandes palavras; usando            
charme, mas com uma língua de víbora. 

Certamente, Eu, o Senhor, libertarei você da armadilha do caçador.          
Porque você Me ama, Eu te escondi sob a sombra das Minhas asas. Você              
mora no Meu tabernáculo secreto. Meus braços justos e fortes estão te            
protegendo do mal. 

Essas pessoas que te criam armadilha com palavras enganosas e          
plausíveis, são aquelas pessoas que ouvem Meu evangelho, mas não          
entendem. Eles vêem o Reino de Deus mas não percebem os Meus            
caminhos. Esses discípulos são os mencionados sobre o trigo e o joio. Estes             
são o joio cuja semente Satanás semeou - ao lado dos trigos que são as               
sementes da justiça.  

A ira de Deus tem sido revelada do céu contra esses incrédulos            
homens. Essas pessoas enganam as pessoas que seguram a verdade na           
injustiça [os que estão fora da justiça acreditam neles]. 

Seus corações tolos tem ficado mais escuros e nunca compreendem o           
verdadeiro significado das Minhas parábolas porque não lhes foram dados          
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entendimento. Mas, Meus filhos, Eu tenho esclarecido para vocês Minhas          
parábolas. 

E muitos, ao seu redor, saem para espioná-lo porque você tem           
liberdade em Cristo. Pois digo a verdade que aqueles que estão Comigo            
estão em liberdade e independentes. Muitos não entendem porque eles          
recusam a verdade nas condições que eles criaram para eles perante Mim. 

Estes são eles que recebem a minha Palavra entre os espinhos, mas o              
cuidado deste mundo e a fraude da riqueza tem sufocado as minhas            
palavras. 

Essas pessoas não deram frutos. Todos eles são trabalhadores         
infrutíferos da iniqüidade. Seus caminhos enganosos, suas línguas        
mentirosas, sei que sua astúcia cairá na Minha rede de julgamentos. 

Não temam, Meus pequeninos, Eu conheço aqueles que te traíram.           
Aqueles que te traíram, Me traíram. Embora tenham falado bem de você,            
seus corações estão cheios de malícias e pretensões, até o topo. Certamente            
Eu os livrarei, Meus filhos, da armadilha do caçador. Certamente, lhe darei            
uma saída, pois Eu sou a porta para alegria. 

Eu sou a porta para a vida e vida em abundância.  
Há uma porta de esperança, Meus filhos. E Eu estou fazendo um            

caminho para você agora mesmo. Somente pelo Meu poder, pelo Meu           
próprio braço forte, que Eu vou libertá-lo da armadilha do caçador.  

Anime-se, meus amados. Eu tem ouvido seus choros. Eu tenho visto           
todos que não são sinceros que tem tentado atraí-los para seus próprios            
pensamentos e maneiras. Eu vou pagar de volta cada coisa errada que você             
tem recebido. Eu jogarei para fora aqueles que tem lhe causado danos            
incalculáveis. Pois em meus olhos, isto é alta traição contra o Senhor dos             
Senhores e o Rei dos Reis. 

Esses homens, essas pessoas são o joio que ficava ao seu lado, muitas             
vezes bem próximo de você. Eles estão prontos, Eu falo, para ser colhidos             
por Meus anjos. Eles estão com galhos prontos para serem queimados. 

Estes são sementes que foram semeadas pelo diabo. O fogo os espera.            
Talvez alguns invoquem o nome do Senhor, talvez eles aprendam a falar            
palavras que não enganosas.  

Sim, Meus filhos, Eu tenho visto suas lágrimas como Ana que, depois            
de ter sido provocada por tanto tempo, veio a Mim na amargura de sua              
alma. Contudo, Eu, o Senhor, digo a você que Eu conheço o seu final, Meus               
filhos. É um final de Esperança. Um final com um futuro de vida e paz. 

Venha a Mim, Meus filhos, porque ouvi seus gemidos. Eu tenho visto            
aqueles ao seu redor que brincavam de trapaça com a Minha Palavra. Mas             
Eu digo a verdade, apesar deles ouvirem com os ouvidos, eles não            
entendem e nem percebem as coisas do Reino de Deus. 
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O Senhor continua dizendo … 
 
Meus filhos, Eu escolhi as coisas tolas deste mundo para envergonhar           

os sábios. E Eu destruirei todas as palavras do homem. Eu vou humilhar             
muitos quando Eu vier em Minha glória. 

Nenhuma carne se gloriará na Minha presença. Mas vocês, Meus filhos,           
estão em Cristo Jesus. E a justiça Dele é a sua justiça. Você é santificado.               
Você é resgatado. 

Veja, Eu coloquei uma Pedra Angular em Sião. Mas é rejeitada pelos            
homens. É uma ofensa. E eles traem a Cristo Jesus com seus próprios             
caminhos. Eles amam a tradição humana ao invés de serem transformados           
pelo Espírito de Deus. 

Aquietai-vos, Meus filhos. Aquietai-vos e vejam a libertação do         
Senhor. Sim, certamente Eu te livrarei da armadilha do caçador. 

A batalha pertence a mim. Coloque sua esperança em Deus. Pois você            
ainda louvará o Seu nome glorioso. Eu lhes declaro hoje, Meus filhos, que             
nenhuma arma formada contra você, prosperará. E toda língua que se           
levantar contra você em juízo, será condenada. 

Hoje, proclamo a abertura das portas da prisão. E para aqueles que            
estão presos, proclamo liberdade em nome de Jesus. 

Eu, o Senhor, venho trazer consolo para todos aqueles que choram.           
Para dar a você a beleza sob a cinza. Para dar a você o óleo da alegria sob o                   
luto e um vestuário de louvores, em vez de um espírito de peso.  

Você é do meu plantio. Vocês são minhas árvores de justiça. Você é o              
plantio do Senhor. Sim, hoje, neste dia, decreto e declaro liberdade e            
independência no Nome de Cristo Jesus. Pois certamente, Eu libertarei você           
da armadilha do caçador. 

Eu sou Jesus. E vocês são meus filhos, minha noiva.  
Hoje, Eu te liberto. 
Amém. 
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2020.01.21 
Escrituras: 
Isaías 55 
Mateus 14: 24-36 
 

Eu Peço a Você Que Venha 
 

Deixe-me compartilhar com você o que ele falou através de mim esta            
manhã... 

 
Eu peço para você meus filhos. Eu, o Senhor, estou falando com você             

agora. Esta é a hora em que até aqueles que jazem em seus túmulos se               
levantarão à minha voz. 

Eu peço para você meus filhos. Pois eu sou Jesus, Aquele que ama             
suas almas. Eu sou Aquele que te ama. Eu sou aquele que te farei              
perfeitamente inteiro. Eu sou aquele que vou vir até você quando você me             
chamar. Sim, Eu peço que venha a Mim - este é o Meu convite para você                
agora. 

Pois a hora está bem tarde e ainda há assentos vazios na minha mesa.              
A hora é tarde, de fato, Meus filhos. Convidei muitos, mas eles escolheram             
seguir essas coisas deste mundo. Eles preferem confiar no homem, apesar           
de falarem as escrituras santas. 

Mas Eu te digo a verdade, a menos que você nasça de novo e seja               
circuncidado pelas minhas mãos, você não deve pertencer a Mim de maneira            
alguma. Eu peço para você que você venha para as Águas Viventes e             
verdadeiras. Pois não há custo para Meus filhos. Você não precisa ir e pagar              
para ver um homem falar minhas palavras pela carne dele. 

Pois é isso que eles fazem. Estes são homens carnais. Esses homens            
não falam por mim. Esses homens e mulheres sustentam suas próprias           
barrigas e não se importam com as Minhas ovelhas.  

Eu peço para você que você venha, não custa nada. Meus filhos, desci             
pobre por sua causa. Para que você tenha as riquezas do Reino de Deus e a                
vida em Mim.  

Eu peço para você que venha Minhas Noivas. Pois Eu Sou o filho de              
Deus. Eu sou o seu Messias e você é amado além da medida. Meu pai               
chamou você para vir até a Mim. Para ser ensinado pelo Meu espírito.  

Eu peço para você que venha apesar das ondas serem altas, e apesar             
de suas muitas fraquezas, e apesar de você estar com medo. 
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Venham Meus filhos! Deixa-me te regar com Meu amor. Deixa o Meu            
amor perfeito expulsar todos os seus medos. Venha e fique comigo nas            
ondas altas e você caminhará comigo sobre os mares. Os mares de muitas             
águas. 

Apesar de você ser fraco na carne, Eu te fortalecerei seus espíritos.            
Você se levantará como nas asas de uma águia. Você voará sobre as             
nuvens, onde repousam os meus pés, como se fosse um banquinho de            
descanso para os pés. 

Eu peço para você que venha para que Eu possa lhe mostrar coisas             
poderosas do Reino. Coisas poderosas que você nunca viu antes. Coisas           
poderosas coisas nunca vistas antes. Nem mesmo no começo da minha           
igreja. 

Eu peço para você que venha porque Eu lhe digo hoje que você verá o               
céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.  

Eu peço para você que venha pois verá muitos trabalhos que são            
maiores do que os anteriores. Minha casa será maior do que a anterior. Eu              
sou o Senhor dos Exércitos e neste lugar estará a sua paz. Pois vocês todos               
estão escondidos em mim. Você acredita nisso? 

Eu peço para você que venha Meus filhos, para uma grande sacudida            
está chegando. Uma grande guerra do tipo que você nunca viu antes, nem             
ninguém e nem em nenhum outro momento.  

Eu peço para você que venha pois Minha glória será revelada. Pois o             
Meu nome declarará a Minha glória. A Minha glória que sempre foi e sempre              
será e assim é agora. Amém. 

Eu sou o Amém. Eu sou o fiel e o verdadeiro. Eu sou Jesus Cristo, seu                
Redentor. Eu sou o primogênito dos mortos. Eu estou perante Mim mesmo,            
não há outro além de Mim. Eu sou Aquele que é e que era e que está por                  
vir. 

Eu peço para você que venha por que a hora está tardia. Pois Eu sou a                
luz do mundo. E uma grande escuridão está caindo, caindo.  

Eu digo venha. Venha meus filhos. De maneira nenhuma te rejeitarei.           
Pois Eu te amo com um amor eterno. Eu vi o seu corpo sem forma. Eu                
conheci você. Eu criei você desde a fundação do mundo. Eu te criei para o               
Meu nome, para a minha glória. 

Pergunte de Mim, Meus filhos. Entre corajosamente no Santo dos          
Santos. Para você foi aceito. Eu te remi pelo Meu sangue. Tudo isso eu fiz               
por causa de você. Não temas. Para você é amado. Meus filhos preciosos.             
Você é tão amado pelo Meu pai. 

Eu peço para você que venha. Sente-se aos meus pés, como Maria.            
Pois tenho segredos preciosos do Reino para compartilhar com você. Para           
compartilhar com seu coração. Pelo Meu nome e pela Minha glória. 
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Eu peço para você e digo venha. Venha a Mim todos os que tem sede.               
Não custa nada. Pois de graça você tem recebido. Pois todas as coisas do              
Meu Reino são gratuitas. Qual é a utilidade do dinheiro? Pois eu possuo todo              
o ouro. Eu possuo toda a prata. Tudo é meu.  

Minha glória é revelada e sente o mundo inteiro.  
Eu digo, venha. Venha para que eu possa lhe curar. Para que Eu possa              

colocar meus braços em volta de você. 
Venha Meus filhos como meus amigos. Você não é um estranho para            

Mim. Se assim fosse, eu não lhe compartilharia o Meu coração para você. 
Saiba disso Meus filhos, Eu e o pai somos um. Nós sempre estávamos             

lá desde o começo. Minha glória é cheia de santidade. Cheio de pureza.             
Cheio de amor. 

Minha glória é justa, cheia de justiça. Minha sabedoria e seu pilar de             
base se estabeleceram desde o início de todos os tempos.  

Eu sou sabedoria, toda sabedoria. Eu sou tudo. Eu estou em tudo.            
Tudo o que tenho é seu e o que é seu, é meu. E em Mim está a vida. A vida                     
é sua até a vida eterna.  

O diabo me vendeu barato. Pois ele é o pai da mentira. Ele é um               
inimigo derrotado. Meus poderosos anjos lutam em Meu nome, todos os           
dias, por você. 

Eu peço para você que venha nesta última hora. Pois Eu sou o Senhor              
dos Exércitos. Eu sou o comandante-chefe de Meu exército. Embora os           
mares sejam furiosos, você andará em muitas águas. Andará em muitos           
mares. 

A última trombeta está se aproximando. E todos ficaram surpresos.          
Todos verão a minha glória. Você verá Carruagens de Fogo nos céus. Você             
verá sinais maravilhosos nos céus. Pois Eu sou Ele e não há nenhum outro.              
Nunca existiu nenhum Deus mas Eu somente. Eis que Eu Aquele que vive.             
Eu estava morto, mas Eu levantei pelo poder de Deus. 

Eu levantei do túmulo.  
Eu sou aquele que é de cima. Meu reino é de cima. Meu pai é de cima.                 

Meu Espírito Santo é de cima. 
Você é a Minha igreja, nascida de cima. Vocês são as minhas            

testemunhas e não haverá nenhum lugar em que Eu não tenha uma            
testemunha, para Meu nome, para Minha glória. 

Você todos são minha Noiva. Eu sou seu marido. Eu sou seu noivo. E              
você sentará à mesa do jantar do Cordeiro. Tudo está sendo preparado.            
Estou colocando a mesa agora mesmo enquanto falo. Seu nome está escrito            
no meu livro da vida. Eu te escolhi desde o começo. Eu te criei para minha                
glória. 
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Eu peço para você que venha, Meus preciosos filhos. Eu sei como você             
está cansado. Eu sei de tudo que você sofreu pelo meu nome. Oh, a glória               
que será revelada. Oh a glória devido ao Meu nome. Todos ficaram            
surpresos. 

Aqueles que choram agora, se alegrarão. Alegrai-vos em Mim.         
Alegrai-vos nessa vida. alegrai-vos na paz eterna. 

O tempo está curto, Meu amado. Meu amor se estende a você agora,             
neste dia, nesta hora. 

Eu peço para você que venha pois meu fardo é leve. Meu jugo é fácil.               
Eu chamo seu coração para o meu coração. Ouça o Meu coração - está              
chorando por você. Pois você também é amado. 

Meus filhos preciosos, Eu estou com você. E eu estarei com você até o              
fim. Nunca te deixarei, nem te desampararei. 

Venha meus filhos preciosos. Deixa-me fazer você inteiro. Deixa-me         
curar suas feridas. Pois Eu posso fazer todas as coisas. Então, Eu peço para              
você que venha meu filho que venha. Venha. Pois Eu sou Jesus. E meu amor               
choverá, em abundância, sobre você. 

Eu peço para você que venha. Eu estou aqui. EU SOU QUE  EU SOU.  
Antes de Abraão existir, EU SOU. EU SOU aquele que estava no            

princípio e estará no fim.  
Eu sou aquele que levou tudo à cruz por você. Eu sou seu tudo em               

tudo.  
Eu tem amo, Jesus. 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-mystery-virus----the-great-rescue 

 

 
 

Vírus Misteriosos // O Grande Resgate 
 

No início da manhã de 1/11/20, recebi várias palavras e uma visão de             
sonho. O que eu quero compartilhar com você hoje é o sonho instantâneo. O              
que eu vi foi uma placa antiga de madeira. Em letras maiúsculas, vi estas              
palavras na placa: 

 “VÍRUS MISTERIOSO” 
  

Então, cerca de uma semana atrás, comecei a ver alguns artigos que            
estava aparecendo aqui e ali sobre um “vírus misterioso”. Acabei de colocar            
três sonhos recentemente relacionados a algum tipo de praga/pestilência,         
então sabia que o AVISO já havia saído. Aqui está o vídeo enviado em              
1/6/20: 
  
AVISO PROFÉTICO: Estrangeiros // Fome // Peste 
  

O sinal “vírus misterioso” estava falando para a gente que estava           
chegando... era um SINAL apontando para as coisas que ainda estão por            
vir... Entretanto, não podemos ter certeza se este vírus na China que é o              
que o SENHOR estava falando... só o tempo irá dizer! 

Ao procurar o Senhor sobre isso, eu ouvi Ele dizer que devemos ser             
muito diligentes em nossa caminhada com Ele agora. Devemos fazer um           
esforço consciente para passar mais tempo com NOSSO SENHOR no lugar           
celestial, e não nos concentrarmos no que está acontecendo aqui no reino            
terrestre. Sim, devemos nos preparar da melhor maneira possível para todos           
os possíveis desastres futuros, mas somente depois de darmos tudo ao           
Senhor primeiro. 

Certifique-se de colocá-lo em primeiro lugar e não por último, nesses           
dias difíceis. Não deixe que o pânico, o medo, o desespero ou a             
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desesperança se apoderem de nós... isto dá ao diabo uma base para entrar             
em sua vida. 

"Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor              
e uma mente sã."  2 Timóteo 1:7 

Lembre-se dos dias de Moisés, quando o Senhor protegeu o povo de            
Israel de todas as pragas. Colocaram o sangue de um cordeiro nas            
ombreiras das portas, para que o DESTRUIDOR passasse por cima deles e            
não tocasse em sua casa. Da mesma forma, ore para que também            
apliquemos o SANGUE DO CORDEIRO JESUS em nós e nossa família para            
proteção. 

"Agora o sangue será um sinal para você nas casas onde você está. E              
quando eu vir o sangue, passarei sobre você; e a praga não cairá sobre você               
para destruí-lo quando eu atingir a terra do Egito." 

"Porque o Senhor passará para atacar os egípcios; e quando vir o            
sangue na lintel e nos dois batentes da porta, o Senhor passará pela porta e               
não permitirá que o destruidor entre em sua casa para atacá-lo." Êxodo            
12:13; 23 

 MENSAGEM: 
  

Em 1/24/20, enquanto orava, vi no ESPÍRITO um mar enfurecido por    
toda parte, e havia pessoas balançando na água se afogando. Parecia uma            
velha pintura a óleo de um dos grandes pintores famosos, com tintas for de              
cinzas, marrons e pretos, preenchendo a tela escura e tempestuosa. 

No lado esquerdo dessa imagem que parecia 'viva', havia um grande           
ROCHA achatada e nessa ROCHA estava JESUS! Eu vi Ele curvando na            
ROCHA e puxando as pessoas para fora dessa mar de ondas enfurecidas            
com SUAS mãos. Ele estava resgatando um a um... Louvado seja o            
Senhor... Era uma linda visão de se contemplar! 

 
ENTÃO ouvi isso: 

“Você encontrará paz no meio da tempestade! Muitos nesta hora irei           
puxar para fora das águas tempestuosas e colocá-los firmemente na ROCHA.           
Este é o GRANDE SALVAMENTO que está por vir! Como muitos estão se             
afogando, eles estenderão a mão deles para MIM e Eu lhes darei a MINHA              
mão. 

O MAR DA HUMANIDADE… tantas almas estão por aí e eles estão            
chorando porque estão perdidos. Eu escuto os seus gritos, no qual seu            
homem interior geme para não estar perto de MIM, mas eles não escutam             
isso fisicamente. Seu espírito, corpo e alma estão desconectados um do           
outro, então eles não ouvem nem mesmo os gritos de sua própria alma.” 
  

2 
60



Perguntei então ao SENHOR sobre esse vírus na China: 

“ORE como nunca antes, para que este vírus seja interrompido, parado           
ou impedido permanentemente. Eu tenho o poder sobre todas as coisas e            
ouvirei se o MEU povo se eles orarem. 

O inimigo tem grandes planos para matar o maior número de pessoas            
possível. Este é o seu maior desejo. No entanto, apenas Eu tenho a palavra              
final da vida e da morte. Eu estou no controle, e não satanás, e certamente               
NÃO o homem. Eu rio das fracas tentativas deles quando eles tentam            
interpretar DEUS. Eu deixo eles irem até a um certo ponto depois Eu entro. 

Não se desespere ou desista, pois Eu estou sempre com você. Eu            
estou apenas a uma distância de uma oração! 

As coisas nunca são do jeito que vemos. O que você vê no físico nem               
sempre é a verdade. O que está acontecendo no mundo físico não é a              
realidade do MEU REINO. Então, por que viver constantemente no físico e            
nos esforçar? Quando você estiver COMIGO, você terá paz! 

Ande no ESPÍRITO e não na carne, durante estes tempos difíceis.           
Deixe-ME lhe dar os óculos da fé para que você possa ver claramente. 

Olhe para mim e Eu vou ajudá-lo. Eu serei o seu guia e o levarei nessa                
caminhada perfeita comigo. Você está pronto? 

Fique em MINHA PALAVRA e mantenha seus OLHOS FOCALIZADOS em          
mim. (Hebreus 12:1-2). Olhe apenas para frente (Eu ouvi 'cegos') e não se             
distraia com o que está acontecendo neste mundo. 

Olhe para mim através das nuvens celestiais, onde faz sol o tempo            
todo! 

Vocês são amados, queridos filhos! 
  
Então Eu ouvi: 
  
PROVÉRBIOS 3:5-6… 
 

"Confie no Senhor com todo o seu coração, 
 e não se apóie no seu próprio entendimento; 

  em todos os seus modos o reconheça, 
 e ele guiará os seus caminhos." 
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Fonte: 
https://444prophecynews.com/decree-a-thing-and-it-shall-be-so-as-the-judgments-pour-out-in-earnest-julie-whed
bee/ 

 

 
 
DECRETA UMA COISA E SERÁ ASSIM ENQUANTO OS JULGAMENTOS         
ESTÃO CAINDO 
 
January 25, 2020 

Quando terminei a comunhão hoje e comecei a orar, especialmente          
sobre os julgamentos que estão acontecendo agora com o vírus da China se             
espalhando, terremotos e clima bizarro, vulcões em erupção e tudo mais,           
pedi ao Pai que falasse conosco publicamente, para ajudar todos nós a            
entender como responder da maneira que Ele deseja que respondamos, em           
nossas caminhadas e orações, agora que os julgamentos estão se          
intensificando cada vez mais. Essa foi a resposta Dele depois que Ele me deu              
a seguinte escritura: 
 
Jó 22:25-30 
25 Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa, e você terá bastante prata. 26              
Pois então terás o teu prazer no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto             
para Deus. 27 Lhe farás a tua oração, e ele te ouvirá, e farás os teus votos.                 
28 Também decretarás uma coisa, que será estabelecida para ti; e a luz             
brilhará sobre os teus caminhos. 29 Quando homens são derribados, dirás:           
Há elevação; e ele salvará a pessoa humilde. 30 Ele livrará a ilha dos              
inocentes, e será entregue pela pureza das tuas mãos. 
 

Ouça-me todos os que foram escolhidos para herdar o Reino de Meu            
Pai. Ouça-me todos os filhos e filhas do Altíssimo, que foram treinados para             
a batalha e receberam minha autoridade na terra. Ouça-me todos os que            
são humildes e humildes de coração - todos que me entregaram tudo para             
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que eu possa habitar completamente em você e usá-lo para estabelecer o            
Meu Reino na terra. 

Decreta uma coisa e assim será! Permaneça firme nas posições que           
lhe foram dadas e fale agora com ousadia com Minha autoridade em toda a              
terra. Não te ensinei que, na boca de duas ou três testemunhas, uma coisa é               
estabelecida? 

Declare Minhas verdades ao anunciar corajosamente a chegada do         
Reino dos Céus à Terra! O poder de suas orações, suas palavras alcançarão             
o Céu e aqueles que andam na verdade estabelecerão todas as coisas justas             
e santas neste lugar, mesmo entre os mais terríveis julgamentos e eventos            
que estão ocorrendo agora. 

O coração dos homens falhará pelo que está agora na terra, mas o             
coração do exército do Meu Reino fará prevalecer a vitória, e tudo o que foi               
decretado acontecerá por causa da obediência dos Meus justos. O medo           
vencerá muitos, quando derramar os julgamentos na terra, mas Meu povo           
se levantará agora em grande poder e força, pois agora cumprirei todos os             
Meus propósitos neles e através deles. 

Proclame todos os dias agora todas as promessas que lhe foram dadas            
como aqueles que herdaram o Meu Reino. Declare a vitória conquistada e            
comande o inimigo para fugir de você e ele deve. O poder que lhe foi dado                
fará com que todas as coisas se manifestem, como foi escrito, e todos             
saberão que o Grande Eu Sou vive em e através dos Seus escolhidos. 

Declare sua proteção e provisão, e assim será. Declare seu          
lugar no Reino de Meu Pai, e assim será. Declare a sua libertação, e              
assim será. Declare que nenhuma arma formada contra você         
prosperará e não prosperará. Declare que minha vontade será feita          
na terra, e eu farei. Declare que somente a Minha graça é suficiente             
para tudo o que está aqui agora e tudo o que você experimentará, e              
será o suficiente. Declare sua fraqueza e sua humildade, e Eu serei            
fortalecido. 

O tempo do fim está aqui e, como já lhes disse antes, Meu povo verá               
muito antes que Eu os busque. Mas você tem Minha palavra e Minhas             
promessas de que você nunca está sozinho. Você não está sem proteção,            
provisão, Minha força e Meu conselho. Peça e você receberá tudo o que             
precisa nestes tempos. 

Não se concentre naquilo que deve estar para trazer mais corações           
para Mim como algo temeroso; antes, interceda tanto quanto você for           
guiado por Mim, por todos aqueles que não Me conhecem como o Messias, e              
ouvirei suas orações e responderei. As orações dos justos valem muito, disso            
Eu lhes asseguro. 
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Não subestime a autoridade que lhe foi dada. Maneje a sua espada da             
verdade, como é pretendida por Mim. Vocês são meus eixos de batalha na             
terra, e minha luz através de você dissipará todas as trevas. A Terra verá              
agora que tudo o que falei em Minha Palavra é verdade e, verdadeiramente,             
esta é a última geração antes do Meu retorno. 

Meus filhos, estou com você. Eu tenho você na palma da minha mão.             
Esconda-se um pouco agora, enquanto minha indignação passa e tudo ficará           
bem com sua alma. Tenha ânimo, seu rei conhece seu coração. Conheço            
suas preocupações e seus desejos; nada está fora do meu conhecimento;           
portanto, confie em mim e tenha paz. Sua fé crescerá muito rapidamente            
agora, ao fazer isso, e ao permitir que Eu siga o meu caminho no coração               
dos homens. Meu caminho é perfeito, e muito em breve você entenderá            
muito mais sobre esse assunto. 

Por enquanto, confie, obedeça, ore, jejue, ouça e observe as minhas           
instruções para você. Meu conselho estará com todos vocês. 

Eu amo você e estou ainda mais perto agora. 
YAHUSHUA 
 
 
João 14:12 
Efésios 6:11 
Mateus 18:16 
Lucas 21:26 
Jeremias 16:17-21 
1 João 5:4 
2 Thessalonians 3: 3 
Josué 1:9 
João 14:13-14 
1 João 1: 5-7 
Mateus 24:34 
Isaías 26:20 
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Fonte: https://444prophecynews.com/a-way-you-do-not-know-glynda-lomax/ 

 
Uma Maneira Que Você Não Conhece 

 
29 DE JANEIRO DE 2020 
 

Meus filhos, Eu vou levá-los através do que está por vir de uma             
maneira que você não conhece. Não temas. Você saberá quando a Minha            
voz está te guiando. Há sinais entre Eu e você que somente nós sabemos.              
Quando Eu lhe guiar, estes sinais estarão lá. Siga eles. 

Prepare-se para tudo que você conhece, mudará. Saiba que muitos          
perto de você o trairão e o abandonarão nesses tempos que estão chegando.             
Alguns de vocês, Eu estou separando até mesmo agora das uniões           
[casamentos] que vocês saberão que não eram de Mim, para que possam            
ficar na terra por um pouco mais de tempo para fazer Minha vontade. Alguns              
desses seriam seus traidores, se não tivesse separado de você. 
Joshua 3:3-5 

● 3 E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do             
Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas que a carregam, então           
retirareis do vosso lugar, e seguimos. 

● 4 No entanto, haverá um espaço entre você e ela, de cerca de dois mil               
côvados por medida; nem se aproxime dela, para que saiba o caminho            
pelo qual deve seguir; porque ainda não passou por este caminho. 

● 5 E Josué disse ao povo: Santificai-vos; porque amanhã o Senhor fará            
maravilhas entre vós. 

Isaiah 30: 20-22 
● 20 E ainda que o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da                

aflição, teus professores não serão mais afastados para um canto, mas           
os teus olhos verão os teus professores. 

● 21 E os teus ouvidos ouça uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o               
caminho; andai nele, quando voltares para a mão direita e quando           
voltares para a esquerda. 

● 22 Também contaminareis a cobertura das tuas imagens esculpidas de          
prata e o ornamento das tuas imagens fundidas de ouro; as rejeitarás            
como um pano menstrual; dirás: Dai-te daqui. 

Joshua 1: 9 
● 9 Não te ordenei? Seja forte e tenha uma boa coragem; não temas,             

nem te assustes; porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer             
que fores. 

 

65

https://444prophecynews.com/a-way-you-do-not-know-glynda-lomax/


Fonte: https://444prophecynews.com/according-to-your-faith-alan-carrico/ 

 

 
 

De Acordo Com a Sua Fé 
 

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020 
Alan Carrico  
 

Olá, meu filho, este é Jeová Elohim falando com você hoje. Oh, Meus             
preciosos, ouçam atentamente, pois EU SOU está falando. Você vê que a            
terra foi lançada no caos em pouco tempo devido à pestilência que foi             
desencadeada.  

Você vê o engano dos poderosos para encobrir grande parte da           
verdade sobre o que está acontecendo. Você também vê padrões climáticos           
estranhos e bizarros, terremotos e agora a tentativa de dividir a Minha terra,             
Israel, com o “acordo do século”. Tudo isso está acontecendo por que a hora              
já está bem tarde, Meus filhos. 

Qualquer nação que cutucar a menina [maçã, retina] de meu olho, ela            
também será cutucada com Grande ira.  

América, uma nação outrora grande nunca mais será grande de novo.           
A América é implacável em seu pecado e o exibe seus pecados sobre a terra,               
mas Eu digo que em breve ela desmoronará.  

Mas para os Meus escolhidos, você não deve temer. De acordo com a             
sua fé, Eu te salvarei do que agora está sobre você. De acordo com sua fé,                
Eu Lhe apoiarei.  

Onde está a sua fé, Meus amados? Você tem uma profunda amor por             
Mim ou você está sendo distraídos por alguma coisa na terra? Todas as             
coisas da terra serão queimadas em breve, e quando isto acontecer, onde            
estará sua fé então?  

EU SOU está chamando cada um de vocês, Meus filhos, para que não             
dê valor a nada que não é de Mim. O tempo é uma coisa que, uma vez                 
passada, nunca mais voltará; portanto, use seu tempo com sabedoria. 

Esteja sempre em Mim. Clame a mim em oração e eu ouvirei;            
repreenda o que está atacando você e eu irei em sua defesa; faça essas              
coisas e eu moverei os céus para você. Mas se você está muito distraído,              
muito auto-absorvido e muito focado em vez mesmo em vez dos “outros”,            
você deve ser refinado ainda mais.  
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Aqueles que foram refinados, escutam o EU SOU claramente agora,          
mas aqueles que não Me ouvem, devem ser refinados ainda mais de acordo             
com sua falta de fé.  

O tempo está próximo, Meus filhos; a porta está quase fechada. Não            
espere mais - o tempo chegou ao fim.  

Deixe de lado qualquer pensamento para sua aposentadoria, para sua          
segunda casa nas montanhas ou nas costas - essas são distrações e não têm              
outro objetivo senão ativar seu orgulho e emoções.  

Mas, EU SOU, o chamou para abandonar as coisas desta terra e a             
fazer obras para o Meu Reino. Agora é a hora, Meus preciosos, pois logo o               
Noivo virá para Sua noiva, e Sua noiva deve estar impecável, para que ela              
não seja deixada para trás. 

Seja como as virgens sábias e não como as imprudentes. Seja cheio            
de óleo do meu Espírito Santo. Isso só pode ser feito através do sacrifício da               
oração e do tempo gasto Comigo e com Minha Palavra.  

EU SOU falou. 
 

Escrituras dadas 
1 Pedro 2:1-3 
2 Portanto, deixando de lado toda a malícia, toda a astúcia, hipocrisia, inveja             
e todas as falas más, 2 Como bebês recém-nascidos, desejam o leite sincero             
da palavra, para que assim cresçam. : 3 Se assim é que provastes que o               
Senhor é misericordioso. 
 

1 Pedro 3:9-18 
9 Não dando mal ao mal, nem grade para grade, mas bênção contrária;             
sabendo que você é chamado para isso, para herdar uma bênção. 10 Pois             
quem ama a vida e vê bons dias, abstenha a língua do mal e os lábios para                 
que não falem mal; 11 Evite o mal e faça o bem; que ele busque a paz e a                   
siga. 12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos               
estão abertos às suas orações; mas a face do Senhor está contra os que              
praticam o mal. 13 E quem é que te fará mal, se sois seguidores daquilo que                
é bom? 14 Mas, e se sofrestes por causa da justiça, felizes sois; e não               
tenhas medo do terror deles, nem te perturbes; 15 Mas santificai o Senhor             
Deus em seus corações; e esteja sempre pronto para dar uma resposta a             
todo homem que lhe pede uma razão da esperança que há em você com              
mansidão e medo: 16 Tendo uma boa consciência; que, embora eles falem            
mal de você, como dos malfeitores, eles podem ter vergonha que acusam            
falsamente sua boa conversa em Cristo. 17 Pois é melhor que, se assim for a               
vontade de Deus, sofrais pelo bem do que pelo mal. 18 Porque Cristo             
também sofreu pelos pecados, justos pelos injustos, para que ele nos           
levasse a Deus, sendo morto em carne, mas vivificado pelo Espírito: 
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Mateus 24:6-8 
6 E vós ouvirá falar de guerras e rumores de guerras; vede que não vos               
perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não            
está. 7 Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e             
haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. 8 Todos estes           
são o começo das dores. 
Lucas 8:24-25 
24 E chegaram a ele, e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós            
perecemos. Então ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água; e               
cessaram, e houve uma calma. 25 E ele lhes disse: Onde está a tua fé? E                
eles, com medo, se perguntaram, dizendo um ao outro: Que tipo de homem             
é esse! pois ele comanda até os ventos e a água, e eles lhe obedecem. 
 
Isaías 41:10 
10 Não temas; pois estou contigo; não te assustes; porque eu sou teu Deus;              
eu te fortalecerei; sim, eu te ajudo; sim, eu te sustentarei com a destra da               
minha justiça. 
 

Mateus 9:28-31 
28 E quando ele entrou em casa, os cegos vieram a ele; e Jesus disse-lhes:               
Creia que eu sou capaz de fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. 29 Então             
tocou os olhos deles, dizendo: De acordo com a sua fé, seja para você. 30 E                
seus olhos foram abertos; e Jesus ordenou-lhes, dizendo: Vejam que          
ninguém sabe disso. 31 Mas eles, quando partiram, espalharam sua fama           
por todo aquele país. 
 

Mateus 25:1-13 
25 Então o reino dos céus será comparado a dez virgens, que tomaram suas              
lâmpadas, e foram ao encontro do noivo. 2 E cinco deles eram sábios e cinco               
eram tolos. 3 Os tolos levaram as suas lâmpadas, e não levaram óleo com              
eles; 4 mas os sábios levaram óleo nos seus vasos com as suas lâmpadas. 5               
Enquanto o noivo se demorava, todos dormiram e dormiram. 6 E à            
meia-noite houve um clamor: Eis que o noivo vem; Saí ao seu encontro. 7              
Então todas aquelas virgens se levantaram e cortaram suas lâmpadas. 8 E            
os tolos disseram aos sábios: Dai-nos do teu óleo; pois nossas lâmpadas se             
apagaram. 9 Mas os sábios responderam, dizendo: Não é assim; para que            
não sejamos suficientes para nós e para vós; antes vereis aos que vendem e              
compram para si mesmos. 10 E enquanto eles foram comprar, chegou o            
noivo; e os que estavam prontos entraram com ele no casamento; e a porta              
foi fechada. 11 Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor,           
Senhor, abre-nos. 12 Mas ele respondeu e disse: Em verdade te digo que             
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não te conheço. 13 Vigia, pois, pois não sabeis o dia nem a hora em que o                 
Filho do homem vem. 
 

Daniel 12:9-10  
9 E ele disse: Vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o               
tempo do fim. 10 Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados;           
mas os ímpios farão perversamente; e nenhum dos ímpios entenderá; mas o            
sábio entenderá. 
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Fonte: 
https://holyspiritwind.net/2020/02/you-must-not-fear-the-coronavirus-or-any-other-prague-that-will-come/#more
-2545 

 
Você não deve temer o “ Coronavírus ” 

ou qualquer outra praga que venha. 
 

 
 
2020.01.02 
 

No final do vídeo que fiz na semana passada, mencionei que ouvi do             
Espírito Santo para orar sobre o "coronavírus"... Ele usou uma linha de uma             
música antiga, “Este é só o começo”. 

Na verdade, isso foi uma confirmação dele de uma pergunta que eu fiz             
no início daquela semana (a semana de 20 de janeiro de 2020). Naquela             
hora, fiz uma pergunta ao Espírito Santo, basicamente: “Esse” coronavírus          
”é a pandemia global do 4º selo?” 

Sua resposta foi “Não”. Ele elaborou, entretanto, que as coisas que Ele            
alertou através de várias vozes, inclusive eu, que estes eventos estão           
prestes a ocorrer. Esses eventos agora se tornarão muito piores do que            
estamos vendo agora.  

Ele também disse que o “coronavírus” não era Dele. Ele foi inventado            
em um laboratório por homens. Isso matará muitas pessoas, mas não terá o             
tamanho e efeito das coisas que serão liberadas durante o quarto selo.  

Esse “coronavírus” é um “teste” para que eles possam ver exatamente           
como as pessoas reagirão e que eles vão usar isso para aperfeiçoar seus             
métodos de controle das massas.  

Ele, o Espírito Santo, também Me disse que se estivermos vivendo e            
orando o Salmo 91, essa praga e outras não terão efeito sobre o Seu povo.               
(O Salmo 91 é mostrado abaixo). 

O Espírito Santo falou comigo a semana toda e foi isso que o Senhor              
me disse para escrever para aqueles que ouvirem. 

“Me escutem, Meus filhos. Há tanta coisa acontecendo em seu mundo           
agora, tanta confusão que o inimigo está trazendo sobre a terra.  
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Esse é o plano dele e estou permitindo para que teste o coração dos              
homens, até mesmo Meus preciosos eleitos-remanescente-noiva que Eu amo         
tanto.  

Você tem que estar vivendo no lugar secreto do Altíssimo e habitando            
sob a sombra do Todo-Poderoso. Você tem Minhas promessas de proteção           
em Minha palavra, mas você tem que ser obediente no que for instruído. 

Fique perto de Mim agora! Você NÃO DEVE temer o "coronavírus" ou            
qualquer outra praga que venha. Estes são criados pelos homens maus que            
adoram seu inimigo. Em breve, virá uma praga que diminuirá o tamanho e o              
efeito desse "coronavírus". Eu tenho falado que Eu protegerei o lugar em            
que você vive, se você estiver em nosso lugar secreto, tendo um            
relacionamento íntimo Comigo. Apenas repetindo as escrituras com seus         
lábios não vai lhe adiantar em nada, tem que ser a sua vida! 

Eu sei que muitos de vocês não pensaram que veriam um tempo como             
este na terra, mas Eu te digo a verdade; você nasceu para um tempo como               
esse. 

Eu te digo que muito mais pessoas estão orando para Mim neste            
momento desse "coronavírus" surgiu e isso é bom! Muitos voltarão para Mim            
enquanto os julgamentos desenrolam nesta terra. 

O propósito divino para você estar aqui durante esse tempo na terra é             
para procurar e salvar Minhas ovelhas perdidas. 

Este é um trabalho que foi preparado de antemão, até mesmo antes            
que houvesse tempo, para minha noiva-eleita-remanescente fazer. É a         
Grande Colheita que é colhida no final desta era.  

Muitos foram enganados em pensar que escapariam a qualquer         
momento, mas isso não é a verdade. A maioria de Meus           
eleitos-remanescentes-noiva nem Me escuta quando tento contar isso de         
maneira amorosa e gentil por causa de doutrinas criadas pelo homem de            
inspiração demoníaca que se espalharam pelas igrejas. 

Existem eventos que foram escritos nas escrituras pelos Meus profetas          
da antiguidade que tem que acontecer primeiro. Também há eventos que           
tem que acontecer que Eu tenho mostrado para os Meus profetas modernos,            
videntes, sentinelas e servas também.  

Para a maioria, haverá um despertar rude quando o evento ardente de            
inauguração acontecer e eles ainda estarão na Terra. Isso ainda está           
chegando, não demorará, Meu tempo não é o seu e todos os eventos que Eu               
lhe disse que precederam, eles também estão chegando. 

Depois que esses eventos ocorrem, meus alertas para o meu povo vão            
parar completamente. Então uma unção mais poderosa cairá sobre aqueles          
que se prepararam como Eu ordenei, com suas vestes lavadas          
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gloriosamente brancas pela água da Palavra, sem mácula, nem ruga, nem           
coisa semelhante (Ef 5:25-27) .  

É este é aquele quem tem mãos limpas e um coração puro, que não se               
elevou à falsidade ou ao falso, nem jurou enganosamente. Ele receberá           
bênção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação (Salmo 24:4-5) . 

Digo isso a todos vocês, guarde o Meu mandamento zelosamente, e Eu            
também o guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro,             
para testar aqueles que habitam na terra. (Ap 3:10) 

Se você não teve provações ou tribulações neste mundo, por que Eu            
lhe diria para perseverar? Meu povo não experimentará Minha ira, mas você            
terá provações e tribulações neste mundo. 

Eu uso o inimigo para refinar você como prata e ouro finos, para que              
Eu possa Me ver em você. Mas tenha bom ânimo, porque Eu venci o mundo               
e, pelo Meu Espírito, você também vencerá. Pode haver dor à noite, mas a              
alegria vem pela manhã! EU SOU a estrela brilhante e matinal! 

NÃO DESISTA! Vença este mundo exatamente como Eu, pelo Espírito          
Santo que vive em você por causa do Meu sangue e você tem o Meu               
testemunho e você até odiará a vida que você tem nesta terra, quando             
comparada à vida gloriosa que está à sua frente. Mas antes disso, estou             
fazendo um trabalho em seus dias em que você não acreditaria, mesmo se             
lhe dissessem! (Hab.1:5) 

Será um trabalho rápido, mas o trabalho mais poderoso já feito sobre            
a terra! Vou transformar e capacitar Meus filhos para realizar este trabalho.            
Comigo, nada é impossível para aqueles que acreditam, com tudo o que está             
dentro deles, em Mim e na Minha palavra.  

Esta verdade aumentará em velocidade e intensidade à medida que          
ocorrerem os julgamentos de destruição, calamidade, praga, fome,        
perseguição e qualquer outra coisa que foi profetizada. 

Não temas! O tempo está chegando. 
Os eventos devem se mover rapidamente agora, como Eu disse. 
 

Yahushua Ha Mashiach 
Jesus, o Cristo 
  
Salmos 91 
 
1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do           
Onipotente descansará. 
2 Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza,               
e nele confiarei. 
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3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 
4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te              
confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. 
5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,. 
6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que            
assola ao meio-dia. 
7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 
8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos            
ímpios. 
9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua              
habitação. 
10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 
11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te            
guardarem em todos os teus caminhos. 
12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu              
pé em pedra. 
13 Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a                
serpente. 
14 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei;          
pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 
15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia;             
dela o retirarei, e o glorificarei. 
16 Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 
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fonte: https://444prophecynews.com/a-great-battle-glynda-lomax/ 

 
Uma Grande Batalha 

 
Não se apegue com a vida que você tem, porque está mudando agora. 

Guarda tesouros no céu e não confie nas coisas que você tem na terra 
porque bem em breve tudo estará perdido, exceto o que você tem feito pelo 
Meu Nome. 
 

O que vem em adiante é uma grande batalha, uma que você nunca 
tem visto antes. A batalha final entre o bom e o mal está logo no horizonte. 
prepare para ver coisas que você nunca viu antes. 
 
Em breve, você estará em minha casa Comigo. Alegre-se! 
 
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 
e onde os ladrões minam e roubam; 
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, 
e onde os ladrões não minam nem roubam. 
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”,  
Mateus 6:19-21 
 
“Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade; que 
me falta ainda? 
Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 
aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 
E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas 
propriedades. 
Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil 
entrar um rico no reino dos céus. 
E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 
Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem 
poderá pois salvar-se? 
E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a 
Deus tudo é possível”, Mateus 19:20-26 
 
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas”, Mateus 6:33 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/30/consider-lest-ye-forget-god/ 

 
Palavra recebida hoje em 30 de janeiro de 2020 
 

CONSIDERE ISTO, PARA QUE NÃO ESQUEÇA DE SEU DEUS 
 

Salmo 50 
Lucas 11:39-54 
Apocalipse 22:10-16 
 

Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus 
 

Isto é o que o Senhor diz ... 
 

Por amor de Meu Nome, para Minha glória, a batalha das almas            
pertence a Mim. Eu construirei Minha igreja e as portas do inferno não             
prevalecerão. Sim, Meu povo, Meus filhos, Eu sou o Cabeça de Minha igreja,             
ela é o meu corpo. Todas as coisas pertencem a mim. 

Quem é aquele que pisou na Minha Palavra? 
Quem é aquele que desprezou os Meus caminhos? 
Eu sou Aquele que sou desde o Princípio. Eu sou Aquele que lançou os              

fundamentos da terra desde o Princípio. Eu sou Aquele que colocou todas as             
estrelas em seu lugar nos céus. Eu sou Aquele que colocou a luz menor e a                
luz maior nos Meus céus. Pois Eu sou o SENHOR, o Criador do céu e da                
terra. 

Quem é Aquele que obscurece Minha Verdade, Minha Sabedoria? 
Por acaso Eu não seguro todas as coisas juntas? Por acaso não sou Eu,              

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

Todas as coisas me pertencem! Por acaso o gado em mil colinas não             
são Meus? Por acaso Minha presença não está contida em tudo? Por acaso             
não estou acima de TODAS as coisas? 

Por que parece impossível que Eu posso fazer todas as coisas? Eu te             
digo a verdade, muitos de vocês, bem no fundo do coração, não acreditam.             
Assim como Nicodemos não conseguiu compreender essas coisas do céu, até           
mesmo os milagres da terra, do mesmo jeito muitos de vocês não            
acreditam. Muitos de vocês estão doentes e destruídos por falta de           
conhecimento, conhecimento de quem Eu sou. 

Que tipo de Deus você está adorando? Em verdade vos digo que com             
as tuas palavras e as tuas ações você Me negas tudo o que Eu sou e tudo o                  
que Eu tenho lhe dado.  

Você não acredita! Você não entende as coisas do Meu Reino. Você            
não percebe que fala da boca de satanás. Eu falo para muito hoje em dia,               
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'Retira-te de diante de mim, Satanás; porque não compreendes as coisas           
que são de Deus, mas as que são dos homens. 

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

Você está olhando na direção errada, você procura o conselho dos           
homens. Você procura palavras em muitos livros. Por que tem que ter a             
necessidade de muitos livros? Eu vos digo mas você não acredita! Você não             
confia em Mim para cuidar de tudo! 

Eu vos digo hoje: tema ao SENHOR, evite o mal, prepare os seus             
corações e os entreguem hoje a Mim. 

Óh nações incrédulas! 
Eu estou diante de você e você não percebe, com exceção da poeira             

no chão. 
Quem fez o olho? Quem fez a orelha? Quem criou a linguagem e a              

fala? Óh povo incrédulo, até quando Eu devo aturar você. Vós todos são             
guias cegos guiando outros cegos! Preste atenção, pois a vala está à sua             
frente e você está indo para o abismo. 

Os judeus buscam sinais, os gregos procuram conhecimento e         
sabedoria, mesmo assim para onde isso levou você? Isso tem te levado            
sempre ao homem e isso é uma armadilha para a morte. 

O que é o homem que você está atento a ele? 
Você alega que ainda não pode Me ouvir mas mesmo assim por que             

você não lê a Minha Palavra? Por que você consulta todos os manuais             
escritos por homens. Homens que não Me conhece? Em verdade vos digo            
hoje que um dia está chegando quando todas as suas ações de incredulidade             
resultarão em você ir para um lugar e, nessa prisão, não escapará! 

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

Me procure! Me Procure e viva! Como posso aplaudir seus caminhos de            
pecado, de descrença? Tudo o que não é de fé, é pecado. 

Em verdade vos digo que o Grande Engano é muito maior do que você              
possa imaginar. Mesmo assim, até mesmo nisso, você não acredita! E           
quando Eu vos digo que somente poucos encontrarão o caminho da Vida,            
você não acredita! 

Vá para seus falsos mestres, seus falsos profetas, pois Eu lhes declaro            
neste dia que eles são a madeira cortada pronta como lenha de fogo! Meu              
leque peneirador está em Minha mão e Meu fogo que não se apaga está              
chegando e quem ficará diante dele! 

Olhe ao seu redor! Da uma olhada - o que você vê? O que você vê são                 
decadência, morte, luto, pecado após pecado, ego após ego, ruína após           
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ruína, entulho após entulho! Tudo está desolado, tudo é destruição e tudo é             
um fedor de pecado que entra em todas as fendas nesta terra. 

Minha terra e Suas criaturas estão gemendo, esperando ver Meus          
Filhos e Filhas vestidos em seus novos corpos. Tudo é corruptível, mas Meus             
Verdadeiros Filhos e Filhas carregam dentro de si uma semente          
incorruptível. Eles são preservados, selados pelo Meu Espírito Santo e estes           
são Meus filhos que andam pela fé, eles obedecem ao Evangelho, o            
Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e eles ouvem somente a Minha voz, e             
não do homem. 

Tudo é entulho, pedra após pedra, desolação após desolação, mesmo          
assim você não percebe! Seu pecado é contra quem EU SOU, porque EU             
SOU QUE EU SOU, resultou que o julgamento tem que cair. Minha ira deve              
ser acesa, pois o cálice da Minha fúria não pode mais ser contido. 

Seus caminhos são abomináveis para Mim. Eu não consigo olhar para           
o que você se tornou e até mesmo suas ações pequenas constrangedoras            
estão sendo agora eliminadas, pois não há lugar mais para seus pecados            
contínuos, exceto pelo fogo da Minha fúria. 

Eu alerto. Eu falo. Eu imploro. Eu tenho adiado minha ira, oferecendo            
Meu amor, Minha graça e toda a Minha bondade para uma casa rebelde. 

Não posso mais conter os níveis de pecado, então chegou a hora de Eu              
agir, e, até mesmo nisso, você não acredita. Muitos continuam a zombar e             
escarnecer Meus profetas, apesar deles trazerem as Minhas palavras de Meu           
coração, Minha graça, Meu amor e, finalmente, Minha ira para aqueles que            
continuam empenhados em continuar no mal. 

Seus punhos trêmulos de raiva o seguirão até as profundezas do           
inferno, pois você Me recusou, embora Eu tenha falado com você desde            
quando criança. Eu vos digo, já chega… já chega! 

Eu conheço aqueles que são Meus e Eu os tenho separado e eles estão              
protegidos sob a sombra das Minhas Asas, muito perto de Mim. O hora está              
próxima, está aqui e tudo o que sobrou e o arrependimento pois o machado              
está encostado na raiz da árvore. 

Minha Palavra de fogo através de Meu João Batista através de Meu            
Elias está aqui! 

Hoje é o Dia em que você decide a quem servirás!  
A porta da Minha graça está somente uma fração de centímetros do            

fechamento.  
Oh! o quanto você irá lamentar e chorar! 
Sim, somente uma fração de centímetros para fechar e em um piscar            

de olhos, mais rápido que a velocidade da luz, a porta estará para sempre              
fechada [fim de uma era] e você vai saber quando isso acontecer!  
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Aqueles que lamentam agora, se alegrarão, e aqueles que se alegram           
agora, se lamentarão para sempre pois ficaram fora do Reino de Deus. 

E aonde habitareis é nas trevas eternas e tudo que ouvireis será            
lamento e ranger de dentes. 

Não atrase! Cada segundo conta, cada respiração conta, pois Eu estou           
exigindo uma contabilidade e muitas almas que estão contra Mim! 

Óh descrença! Óh nações incrédulas! Óh pessoas incrédulas! 
Para os que são Meus, vos digo: confie em mim, ande pela fé e não               

pela vista, continue a Me seguir. Não olhe para nenhum homem pois o             
temor do SENHOR está aqui e Minha Presença é terrível, Minha bondade é             
terrível e todos verão e prestaram atenção em quem Eu sou! 

Eu estou voltando muito em breve! O relógio está correndo, a           
contagem regressiva tem começado, o ponteiros para a meia-noite estão se           
aproximando rapidamente! 

ARREPENDER-SE! Enquanto ainda há tempo! 
Eu sou o SENHOR 
EU SOU QUE EU SOU 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/31/terrible-goodness/ 

 
Palavra recebida em 30 de janeiro de 2020 
 

BONDADE TERRÍVEL 
Salmo 116 
Apocalipse 21:1-8 
Salmo 23 
 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu Nome. Eu sou cheio de             
misericórdia, cheio de graça, paciente em longanimidade para com o Meu           
povo. Minha bondade nunca acaba. 

Aqueles que se humilharem diante de Mim, Eu o levantarei no seu            
devido tempo. Retorna, oh povo Meu povo, retorna para seu descanso,           
porque Eu sou aquele que preserva os simples. Eu sou Ele e, ao meu lado,               
não há outro. 

Ame o SENHOR todos vocês santos de Deus, porque Ele não tem            
tratado contigo de acordo com os nossos maus caminhos. 

Ouça-Me, Meus filhos, ouça a Minha Voz, porque Eu sou o SENHOR            
que te cura. Eu tenho ouvido os seus gritos; Eu tenho ouvido todas as suas               
súplicas para Mim. Eu abaixei Meus ouvidos e Eu mesmo Me inclinei para             
você. 

Você é a ovelha de Meu pasto e Eu te chamei e te salvei do domínio                
das trevas para a minha gloriosa luz. Eu rendi os céus e vim até você               
quando você não estava Me procurando. Eu fui o único que vim procurá-lo.             
Eu vim reivindicar o que foi perdido. Eu te procurei no alto e baixo, na noite                
e no dia, chamando o seu nome. Eu vim quando você não sabia qual              
caminho iria seguir. Eu fui Ele que te guiou a todas as coisas boas. 

Eu sou o Bom Pastor. Minha bondade está sempre diante de você.            
Minha bondade o rodeia, porque tudo a meu respeito é bom. Minha            
misericórdia é Minha bondade, Minha graça abrange toda a Minha bondade. 

Eu tenho lhe preservado e te protegido do mal. Eu te protegi daqueles             
inimigos que você não vê. Eu te cobri gentilmente, enrolando você na roupa             
da salvação, a cobertura de Meu sangue. 

Apesar de ter me custado muito sofrimento, Eu derramei o Meu           
sangue por você, para que assim, Eu possa cobri-lo. Sem a cobertura do             
Meu sangue, não há remissão de pecados. 

Sim, o SENHOR, o SENHOR, esse é o Meu nome e desde a fundação              
do mundo, Eu te conheci. Eu te formei. Eu te criei porque te amei com um                
amor eterno. Vocês não tem conhecido toda extensão do Meu amor porque            
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Ele contém tanta bondade, que te sobrecarregaria. Então, vocês vêem Meus           
filhos, Minha bondade é terrível, difícil de suportar. 

Minha bondade, Me trouxe aqui para esta terra. Não existe nenhuma           
parte em Mim que haja escuridão. Eu sou Luz. Eu sou uma Luz pura e ne                
MIM não há trevas. Eu vim de cima, de Meu Pai, pois Eu e o Pai somos Um.                  
Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu SENHOR. Eu sou o seu Bom Pastor. EU SOU                  
QUE EU SOU. 

Somente aqueles que entram na Minha Luz, pois é mais brilhante do            
que os sóis mais brilhante, pois Eu sou a Luz completa. Somente na Minha              
Luz, você consegue suportar à Minha bondade, pois ela é muito terrível.            
Minha Luz é ofuscante e nenhuma carne, nenhuma obra da carne, pode            
resistir à Minha Luz. 

Então, você vê Meus filhos, tem havido muitas coisas que você foi            
incapaz de suportar. Eu tive que colocá-lo no fogo do refinador. Eu tive que              
testar seu coração para prepará-lo para ficar diante de Mim. Eu tenho            
separado muitos para longe de vocês, esses desse mundo, tudo isso Eu faço.             
Eu vim para purificá-lo de todas as maneiras, para que Minha bondade possa             
passar diante de você. 

Certamente, vocês são Meus filhos, aqueles que são obedientes por          
Minha Mão, por Minha direção, pois como podem permanecer em Mim se            
vocês contaminam com outros ou com as coisas deste mundo? 

Eu estou te lavando e te limpando agora com a Minha Palavra, com o              
Meu sangue, pois somente isso fará com que você possa entrar no Santo dos              
Santos. Através do Meu Fogo santo, através da Minha graça que vos cobre,             
a toda a bondade, sereis santos para Mim. 

O que você aprendeu pelo homem não tem valor nenhum no Reino de             
Deus. Meu Reino é de cima. Muitos estão perdidos, nadando na lama tão             
profunda que é como areia movediça e que serão devorados, perdidos para            
sempre nas trevas sob a terra.  

Muitos, e digo que são muitos, eles não escaparão da segunda morte.            
O engano é tão profundo, tão grave que somente aqueles que realmente            
entregam tudo ao Meu Poderoso Nome, somente aqueles que se humilham           
diante de Mim, aqueles que Me chamam e continuam em um           
arrependimento verdadeiro, arrependimento que produz frutos, frutos       
duradouros, estes serão salvos. 

Os tempos são terríveis, a decepção é tão profunda que os rios das             
trevas correm por todos os continentes da Terra. A treva está aqui Meu             
povo. Você está caminhando entre grandes profundezas das trevas, mas          
Minha Luz está guiando você. Eu estou descansando você na sombra das            
Minhas Asas e Eu sou Aquele que está preservando a sua alma. Esta é a               
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Minha bondade. Esta é a Minha graça. Minha cobertura está sobre porque Eu             
te amo. E porque Eu te amo, Eu vou para todos os níveis para resgatá-lo. 

Meus filhos andarão na terra dos que Vivem e no Meu Reino é vida,              
vida eterna. Não haverá mais morte, nem mais dor, nem mais choro, nem             
tristeza, então venha Meus filhos, pois o tempo está chegando.  

Rasgue seus corações neste Dia. Entregue tudo para Mim e não pense            
em nada sobre a sua vida, pois você não pode acrescentar ou tirar nada se               
preocupando. Pois eu, o SENHOR, seguro todas as coisas juntas. Eu junto            
todas as coisas juntas para o bem. 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu nome. E assim será que Eu te               
mostrarei toda a Minha bondade. Porque Eu te escolhi desde a fundação do             
mundo. Eu te chamei para Mim. Você é meu, pois eu tenho lhe chamado. 

Então, aproxime-se de Mim, Meus filhos, pois o tempo está se           
aproximando, onde você verá a Nova Jerusalém descendo dos novos céus. 

Tu és o Meu povo e Eu serei para sempre o teu Deus. Eu, Eu mesmo,                
vou enxugar cada lágrima dos teus olhos. E, aquele que vencer, herdará            
todas as coisas e você será o Meu filho e Minha filha. 

Eu sou o Ômega; Eu sou o Fim. E então assim será, como no Começo,               
pois faço todas as coisas novas. 

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

 
Visão 2 de fevereiro de 2020 
 

VISÃO - CÉU E INFERNO 
Mateus 10:26-42 
Apocalipse 20:11-15 
Mateus 23:29-39 
 
VISÃO 

Vejo diante de mim o Jesus Cristo ressuscitado, e ele está vestido de             
branco e as duas mãos Dele estão estendidas à sua frente. Estou de pé um               
pouco mais longe, mas não muito longe, porque eu posso ver as mãos             
furadas de Jesus. Ele parece sério, mas também sorrindo um pouco. 

Eu o vejo bater palmas e ele sorri ainda mais. Seu rosto se ilumina e o                
som do aplauso sacode os galhos das árvores e todas as folhas verdes caem              
no chão. Há muitas árvores no pomar como árvores frutíferas, peras, maçãs,            
laranjas e ameixas. Todas as folhas eram verdes brilhantes, frescas, mas           
sem flores nem brotando. 

Jesus bate palmas novamente e eu ouço o chão tremer e sinto o chão              
se mover embaixo. Além disso, o som do bater as palmas faz com que todos               
os pássaros com ninhos nas árvores voem para cima, mas eles voam de             
volta bem rapidamente porque há filhotes novos em seus ninhos. 

Jesus acena para mim para ir até Ele. Ele ainda está sorrindo e me              
fala: “Não temas Minha criança, venha, venha andar do Meu lado. Eu quero             
falar com você. Eu quero te mostrar coisas.” 

Ele estende um de Suas mãos e eu posso ver uma cicatriz tão             
profunda que agarro sua mão e instantaneamente meus medos         
desaparecem. Eu me vejo olhando nessa visão que Eu tenho 10 anos de             
idade. Eu pergunto: 

“Sua mão dói?” 
“Não Jacky, agora não” 
“Isso realmente te machucou Jesus?” 
Jesus pára por um segundo na minha pergunta e então Ele vira para             

mim, agacha para ficar nivelado com o meu próprio rosto… aqui eu posso             
olhar diretamente para o Seu rosto. 

Seus olhos eram tão brilhantes e transparentes com muitas cores.          
Dave para ver tudo e nada era escondido. Eu senti o amor Dele             
transbordando em mim. Ele disse calmamente: 

“Sim, Jacky, realmente doeu, mas valeu a pena porque Eu amo você,            
amo meus filhos.” 
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Então Jesus abre a mão para mim e eu toquei com as pontas de meu               
dedo gentilmente na cicatriz sentindo ela por completa. A cicatriz era           
profunda.  

Tentei olhar ainda mais fundo a cicatriz em Sua mão e me perdi no              
tempo - olhando e examinando ela tão lentamente. Inspecionei cada          
centímetro da mão de Jesus e a cicatriz e Ele nunca me parou. Eu não me                
apressou a terminar isso. 

Eu me virei para olhar novamente para Seu rosto maravilhoso e fiquei            
impressionada com o Meu amor por Jesus. Eu disse estas palavras: 

“Eu te amo, Senhor; Você fez isso por mim?” 
“Sim, Jacky. Eu fiz”, Ele respondeu. 
Então disse, “Ninguém nunca fez isso para mim.” 
Então Jesus aperta minha mão com firmeza e diz: ‘Eu te amo Minha             

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

da terra. As pessoas são tão cruéis uns contra os outros. Eles são cruéis até               
mesmo com seus animais. É tão doloroso Jesus. Eu quero ir para casa.” 

Jesus olha para mim seriamente agora e diz: 
“Venha, vou lhe mostrar uma coisa primeiro e depois vou lhe dizer o             

que você pode fazer por mim, sim?” 
“Sim, Jesus”, respondo. “Farei qualquer coisa por você”. 
“Venha” Jesus disse, e caminhamos lentamente por este campo em          

chamas que ainda não tinha reparado antes. 

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

calor. As chamas estavam ficando mais e mais alto mas elas não nos tocava. 
Então nós caminhamos por outro campo e este tinha sido achatado até            

o chão pelo fogo. Toda a terra estava queimando e em todo lugar era              
escuro. Havia restos carbonizados de pessoas e animais. 

Jesus podia sentir meu coração batendo rápido e esse medo estava           
aumentando dentro de mim, mas continuamos a andar em frente e em            
direção à beira de um penhasco. Aproximei-me de Jesus e, nesse ponto da             
visão, eu me olhava e eu era uma menina de cinco anos.  
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Do outro lado de Jesus, notei muitas outras crianças com cerca de            
cinco anos de idade, meninos e meninas. 

Havia fumaça por toda parte vindo dos escombros do chão. Todos os            
lugares estava em completa desolação. Ao caminhar neste campo, Jesus          
estava calado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que, se continuasse             
segurando a mão de Jesus, eu estava segura. 

Enquanto olhava para as outras crianças do outro lado de Jesus, elas            
estavam todas de mãos dadas e uma criança estava segurando a mão de             
Jesus. 

Quando olhei ao meu redor, vi tantas árvores, todas essas árvores           
queimadas no chão. Era uma devastação completa. Parecia que nada          
poderia sobreviver, mas mesmo assim, eu estava aqui, viva com Jesus. 

Até mesmo com apenas cinco anos de idade, eu sabia em meu            
espírito, que minha alma era muito madura; como a de um adulto. 

Foi nesse ponto da visão que senti um peso profundo do que estava             
vendo. Era tão pesado e eu mal consegui conter minha ansiedade. Jesus            
apertou a minha mão e falou em meu espírito: 

“Não temas Jacky.” 
Depois percebi que onde estavam as outras crianças, meninos e          

meninas, vi muitos anjos e eles levaram as crianças em outra direção. Eu             
não conseguia ver para onde estavam indo, porque estava muito brilhante.           
A luz era forte que cegava e, em apenas um segundo, todos haviam passado              
e desaparecido como se fosse véu muito fino. 

Agora estava apenas eu e Jesus e estávamos de pé na beira desse             
penhasco. Eu ainda estava segurando com muita força a mão de Jesus;            
entretanto, percebi que era Jesus que estava segurando a minha mão com            
força! Eu me senti muito seguro com Ele. 

Enquanto eu estava na beira do penhasco, não precisava olhar para           
baixo, porque logo na minha frente, havia uma enorme cratera gigante, do            
tamanho que eu nunca tinha visto antes. 

Era um poço de fogo e as chamas desse fogo eram tão grandes que eu               
sabia que elas nunca iriam apagar, e enquanto olhava para as chamas, elas             
aumentavam cada vez mais. Foi então que eu percebi que Jesus estava me             
mostrando o poço do inferno. 

Então Jesus falou comigo: 
“Esta é apenas uma parte do inferno, Jacky. Existem sete níveis de            

profundezas o inferno, terríveis demais para você ver. Este é apenas o            
primeiro andar. Existem elevadores que vão direto para o porão do sétimo            
andar do inferno, isso é para os piores criminosos.” 

Eu não tinha palavras para descrever o que estava vendo. Não           
conseguia de forma alguma. E então Jesus falou novamente: 
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“É por isso que Sofri a dor, Jacky, na cruz para que Meu povo não               
precise vir para aqui.” 

Então ouvi estas palavras das escrituras em meu espírito: 
“Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a            

sua alma”, Mateus 16:26. 
Jesus falou novamente comigo: 
“Não segure nada que Eu lhe dou, pequena Jacky. Tudo o que é de              

valor é do Meu Reino, Minha Salvação. Abandone tudo Jacky, não vale a             
pena se apegar a nada neste mundo.” 

Eu ainda estava sem palavras para falar, mas me vi concordando com            
a cabeça - tamanho foi o choque de ver o local do inferno. 

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

visões do inferno e do céu, sendo este o primeiro com grande clareza. 
Jesus falou novamente: 
“Diga a eles Jacky, diga o que você viu. Meu Espírito Santo preencherá             

os espaços em branco que faltam. Diga a eles, Minha criança, não se segure              
nada pois Minhas mãos de cicatrizes, Minha graça, Minha misericórdia, e           
Minha salvação é para todos os que crêem no Meu nome. Ajudarei você,             
Jacky. Ajudarei você a carregar Meu fardo, pois você não pode fazer nada             
sem Mim.” 

Enquanto olhava para esses quilômetros de fogo flamejante,        
agarrei-me a Jesus como nunca antes, mas ainda não conseguia falar. Foi            
horrível. 

 
 

Então eu estava em outro campo, mas este era um belo campo cheio             
de flores silvestres. Vi minhas flores favoritas: dedaleira, margaridas, botões          
de ouro, papoulas da cor rosa pálido e vermelho. Eu olhei para Jesus e Ele               
estava brilhando tão intensamente. Ele estava tão branco. 
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Então, eu vi Jesus subindo aos céus e eu também! Eu sabia neste             
momento que estava vendo um pedacinho do céu!  

O céu era tão bonito, tão brilhante, tão branco, tão limpo,           
simplesmente lindo! Eu vi linhas e mais linhas de todas as flores coloridas e              
muito mais e as cores eram tão brilhantes, ricas e profundas que parecia ser              
uma dimensão completamente! 

Então eu vi todos os tipos de pedras preciosas e semipreciosas,           
diamantes, pérolas, esmeraldas, quartzo rosa, turmalina, opala, jaspe,        
ametista, berila, e muito mais, em grande exuberância e abundância.  

Eu vi rios de ouro, prata, bronze e cavalos. Cavalos selvagens tão            
livres e felizes. Eles pareciam tão fortes, mais fortes que os cavalos mais             
fortes da terra e cada um tinha uma crina de cor diferente e marcas              
individuais em seus corpos. 

Então eu vi casas de tamanhos diferentes, todas em cores diferentes,           
feitas com pedras semipreciosas. A paz era indescritível e a liberdade e a             
beleza além da descrição, aqui estava a Vida! 

Então Jesus me levou para uma sala. Essa era uma grande sala de             
jantar como em um palácio. Ela era muito grande e aqui havia uma mesa              
posta com perfeição para a Ceia do Cordeiro. Era tão majestosa. E eu podia              
sentir o cheiro da comida sendo cozida, o que também era indescritível. 

 
Jesus então falou comigo novamente: 
“Vá e fale Jacky, se eles escutem ou não escutem, pois Eu estou             

observando para ver que Minha Palavra seja cumprida. O fim está à vista e              
foi por isso que lhe mostrei um vislumbre do inferno e depois um vislumbre              
do céu. Eu estou voltando muito em breve, Minha amada. Faça o que peço              
minha pequena Jacky. Não tenha medo, pois Eu estou aqui para libertá-la.” 

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

 
Originalmente escrito em 9 de agosto de 2019 
 

A IGREJA É COMO O EGITO 
João 3:1-8 
Isaías 6 
Gálatas 1 
 

Estou chamando Meus Mensageiros e Meus Profetas, pois são como          
Moisés. Em verdade vos digo, a igreja que você tem conhecido é como o              
Egito. 

Meus profetas estão chamando você, saia dela, saia dela, saia do           
Cristianismo. Saia do cristianismo, saia de todos os seus rituais, saia de            
todos os sermões feitos pelo homem, pois eles são do abismo do inferno. 

Você está andando com os mortos, então eu digo: deixe os mortos            
enterrarem seus próprios mortos. 

Como os filhos de Israel estiveram sob os duros mestres egípcios por            
mais de 400 anos, Eu te digo a verdade que, a menos que você saia pelas                
portas do cristianismo, você cairá como os egípcios.  

Os mares que se separam trarão muitos à liberdade em Cristo, mas            
para aqueles que creram na mentira, aqueles que ainda se sentam sob a             
forte ilusão da igreja feita pelo homem, serão cortados para sempre. Para            
aqueles que não obedecem à voz do SENHOR, vocês serão cortados, serão            
exterminados. 

Eu digo a vocês Meus povo, aqueles que estão sentados sob líderes,            
pastores, professores e estudiosos, estão sob a forte ilusão, debaixo da           
mentira. Quando a igreja se tornou um edifício, um monumento como Babel,            
quando a igreja feita pelo homem puxou os sinos, isso foi como uma sirene              
para os poços do inferno. 

Os sinos irão cair e as pedras desmoronam sob o peso da minha ira.              
Eu mandarei terremotos, relâmpagos, para provocar a destruição desses         
edifícios, pois eles são como grupo de feiticeiros juntados com os sinos e             
rituais no domingo que são do próprio Satanás para atrair homens com essa             
armadilha de engano. 

Eu sou o Cristo, e Eu não pertenço a nenhum homem. Eu sou o              
Messias; e quero atrair todos os homens para Mim, pois Eu sou as águas              
vivas. Tudo é como feitiçaria para Mim, tudo é bruxaria, tudo é como o              
coração perverso de Simão, o feiticeiro, que pensou que poderia comprar           
seu caminho para receber o dom do Espírito Santo. 
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Igreja após igreja, prédios após prédios, conferência após conferência,         
escola após escola, montanhas de Bíblias, pilhas e pilhas de livros. Em            
verdade vos digo que este é um grande pecado perante Meus olhos. É uma              
ofensa ao Deus Único e Verdadeiro, e o presente de Jesus Cristo. 

A cruz de Jesus Cristo foi abolida centenas de anos atrás e em verdade              
vos digo que tudo é um encobrimento. 

O que tem Eu a ver com o Dia de Ação de Graças? O que tem Eu a ver                   
com o Natal? O que tem Eu a ver com a Páscoa [Ester]? O que tenho Eu a                  
ver com a Quaresma? Esses rituais perpetuam no homem e a cruz não             
significa nada para eles.  

Suas reuniões e dias de Festas são abomináveis para Mim. Essas           
pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de Mim.             
Eles não Me conhecem; e vou declarar ao Meu pai: 'Retira-se de Mim, vós,              
trabalhadores da iniqüidade'. 

Eu vou expor todos os discípulos de Satanás, aqueles que se disfarçam            
de anjos da luz pois a forte ilusão está aqui. É do abismo do inferno. Eu digo                 
novamente, a forte ilusão está aqui. Furacões e ventos de tornados           
poderosos irão esvaziar casas, arenas e tudo se tornará como escombros.           
Toda mercadoria com o Meu nome em anexo será pisada até virar pó. 

Considere e leia a letra da lei, pois em verdade vos digo, a menos que               
você seja nascido de novo pelo Espírito de Deus, você não verá e nem              
entrará no Reino de Deus. 

A forte ilusão está aqui e está aumentando ainda mais sua força            
enquanto Eu tiro o Meu povo para fora do Egito. Haverá um êxodo em              
massa de grandes proporções e o espírito de João Batista está aqui            
clamando do deserto “Preparai o caminho do SENHOR”. 

Meus profetas e meus mensageiros estão falando por Mim. Eu sou o            
SENHOR e estou chamando você a sair, sair, sair do cristianismo da igreja             
moderna. É imunda, é como carne podre, podre nas Minhas narinas. É um             
grande pecado e ofensa, ainda maior do que Sodoma e Gomorra. 

Você jejua e ora, mas tudo isso é para agradar aos homens, mas o              
palco está montado e Satanás continua puxando suas cordas. 

Eu continuo alertando para sair, sair e ser separados para Mim, o            
Senhor Deus Todo-Poderoso. Não participem de seus rituais. Não ouçam          
suas pregações que são deles mesmos, da carne podre e morta.  

Por que sentar com os mortos? Por que ouvir esses ministérios que            
fazem mercadorias da Minha Palavra? O que tem isso te lucrado? Eu            
pergunto a você: Onde está a justiça? Quem visita as viúvas? Quem cuida             
dos sem-teto? 
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Os ventos da mudança estão aqui. A estação do inverno sombrio se            
aproxima. As luzes se apagaram junto com as estragadas festividades. Sim,           
tudo está prestes a mudar, mudar, mudar. 

Saia do Egito, saia da morte, saia da mentira - a forte ilusão. Saia de               
todos os ensinamentos feitos pelo homem, saia e não toque em nada            
imundo. 

Meus profetas clamam Minha sabedoria. Eles permanecem em Minha         
Presença, pois a igreja é como o Egito e esse cristianismo moderno está             
cheio de trevas há mais de 400 anos - tudo vai ser destruído. Esta é a                
apostasia e muitas legiões de principados e poderes das trevas reinam aqui. 

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

Estou vindo para reivindicar Minha Noiva. Seja santo, seja separado,          
não faça parte desses discípulos que se disfarçam de anjos da luz. Eles não              
vão muito longe porque Minha mão está contra eles. 

Prepare o Meu povo. Prepare-se para partir, porque Eu estou trazendo           
você para mim mesmo. EU SOU O SENHOR. 

Choverão brasas de fogo, queimando brasas nas cabeças dos pastores,          
pois tudo está desfeito. Pois Meu povo Me abandonou por água suja. 

Todos aqueles que desejam viver, todos aqueles que desejam Me          
conhecer, Eu digo; venha, venha. Por acaso você dará as costas em tudo             
que conheceu e Me seguirá? Eu estou na porta e bato nesta mesma noite. A               
porta está se fechando, o tempo acabou, o tempo acabou. 

EU SOU JESUS. 
EU SOU O MESSIAS. 
Eu sou Aquele que fala com você neste Dia. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/take-heed-alan-carrico/ 

 

 
Tradução: Não Se Esconda Com Medo 
 

PRESTA ATENÇÃO! 
 

8 de fevereiro de 2020 às 07:07 
 

Olá, meu filho, este é Jeová Elohim falando com você hoje.  
 

Fica firme, Meus filhos, porque o maligno está muito zangado contigo,           
meu povo. Ele agora vem com toda a força da fúria, pois sabe que seu               
tempo é curto. Este é o meu alerta para você, então fica firme! 

Embora que esteja zangado e cheio de grande fúria, ele é um inimigo             
derrotado e não tem nenhum plano onde será bem-sucedido.  

EU SOU vitorioso sobre todas as coisas, pois EU SOU é o Criador de              
todas as coisas. Muitas pessoas do Meu povo às vezes esquecem essa            
verdade e se vêem duvidando que EU SOU estou no controle total.  

Aqueles que duvidam estão sendo atacados ferozmente porque o         
inimigo sabe que ele pode explorar suas dúvidas e fazer com que você se              
desvie de Mim. 

Isso nunca deveria ser assim, Meus filhos! Não duvide. Não esqueça           
de minhas promessas para cada um de vocês. Eu NUNCA vou te deixar nem              
te abandonar. Eu tenho cada um de vocês na palma da Minha mão e nada               
pode tirar você dos Meus cuidados.  

Mas sua dúvida pode te levar a ataques que o fazem tropeçar. Aqueles             
que tropeçam são tirados do palco que Eu preparei para você - o palco onde               
Eu posso fazer a Minha vontade em Suas vidas - o lugar onde Eu posso usar                
Sua obediência para glorificar Meu nome na terra.  

Isso é tudo o que o maligno pode fazer. Mas agora, Eu lhe digo que se                
levante e seja Um dentro do meu poderoso exército! Nenhuma arma           
formada contra você prosperará. 

Tudo que você precisa sou Eu em suas vidas. Quando você duvida,            
Meu trabalho é impedido por você. Mas quando você confia em Mim, você             
verá coisas nas quais, mesmo se lhe dissessem, não acreditaria. 
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Não se esconda com medo, pois o medo não é de Mim, mas do diabo. 
 

Se você se sentir com medo, este é o seu aviso de que algo está               
errado em nosso relacionamento. Vinde a Mim e confessa o teu pecado, e eu              
purificarei a tua injustiça e transmitirei a você a própria justiça de Cristo. 

Aqueles vestidos com o manto justo de Meu Filho, Yeshua, farão uma            
grande e poderosa obra na terra antes que Eu te chame para casa para Mim. 

Este é o Meu aviso e encorajamento para aqueles que têm ouvidos que             
ouvem e olhos que vêem, pois o tempo chegou ao fim. 

EU SOU! 
 

Apocalipse 12:12 
12 Portanto, alegrai-vos, céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da             
terra e do mar! porque o diabo desceu sobre vós, com grande ira, porque              
ele sabe que tem pouco tempo. 
Isaías 40:28-29 
28 Não sabes? não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos              
confins da terra, não desmaia, nem está cansado? não há busca de seu             
entendimento. 29 Ele dá poder aos fracos; e para os que não têm poder, ele               
aumenta a força. 
Mateus 21:20-22 
20 E, vendo os discípulos, maravilharam-se, dizendo: Em quanto tempo a           
figueira secou? 21 Jesus respondeu e disse-lhes: Em verdade vos digo que,            
se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que é feito à figueira, mas                
também se disseres a este monte: e seja lançado no mar; deve ser feito. 22               
E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. 
Romanos 14:22-23 
22 Você tem fé? tê-lo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena               
naquilo que permite. 23 E quem duvida é condenado se comer, porque não             
come de fé; porque tudo o que não é de fé é pecado. 
Tiago 1:5-7 
2 Tessalonicenses 1:4-12 
Habacuque 1:5 
5 Eis aqui entre os gentios, e assiste, e admira maravilhosamente; porque            
operarei nos vossos dias uma obra em que não crereis, ainda que vos seja              
dito. 
Provérbios 29:25 
Romanos 10:3-4 
3 Porque, ignorando a justiça de Deus, e estabelecendo sua própria justiça,            
não se submeteram à justiça de Deus. 4 Porque Cristo é o fim da lei para a                 
justiça de todo aquele que crê. 
Romanos 3: 22-26 
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fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2020/02/more-to-come.html 

 
- 08 de fevereiro de 2020 
 

TEM MAIS CHEGANDO 
 
Ezequiel 5:12-14 
12 Uma terceira parte de ti morrerá com pestilência e com fome serão             
consumidos no meio de ti; e uma terceira parte cairá à espada em volta de               
ti; e espalharei uma terceira parte em todos os ventos, e puxarei uma             
espada atrás deles. 
13 Assim se cumprirá a minha ira, e farei com que a minha fúria repouse               
sobre eles, e me consolarei; e saberão que eu, o Senhor, o falei no meu               
zelo, quando tiver cumprido a minha fúria neles. 
14 Além disso te farei perder, e opróbrio entre as nações que estão ao redor               
de ti, à vista de todos os que passam. 
 
Mensagem 
 

Meu filho, enquanto a pestilência (Coronavírus) continua a crescer, a          
América não se humilhou e agora enfrentará a pestilência sem a Minha Mão             
de Proteção sobre você !!!  
 

Você zombou daqueles que tentaram te alertar sobre as infecções          
iminentes!! 

Você riu daqueles que disseram para se preparar!! 
Você pensa que porque está lá (na China), você não tem nada a             

temer!! 
 
Eu digo, ESTE CORONAVIRUS NÃO É COMPARADO COM O QUE ESTÁ           
VINDO!!! 
 

Este é apenas o começo dos Meus julgamentos que foram profetizados           
pelos Meus profetas da antiguidade. Meus sentinelas hoje têm alertado, mas           
somente para serem ridicularizados e zombados. MUITOS acreditam que Eu          
não falo com os Meus escolhidos, porque Eles não ouviram de Mim. 
 
Eu lhe digo: O QUE É FÉ???  LEIA MINHA PALAVRA , E VOCÊ SABERÁ!!! 
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Muitos de Meus filhos ESTÃO MUITO ATAREFADOS com as atividades          
do dia após dia, para dar tempo para Mim. VOCÊ FICA PERGUNTANDO DO             
PORQUE VOCÊ NÃO ME OUVE??? 
 

MINHA PALAVRA DIZ "SE VOCÊ ME PROCURA " - O QUE VOCÊ ACHA            
QUE ISSO SIGNIFICA??? LEIA MINHA PALAVRA  PARA SABER!!! 
 

Meu filho, AS PESTILÊNCIAS TEM COMEÇADO!! MUITAS VÃO GERAR         
OUTRAS NOVAS - CADA UMA MAIS MORTAL DO QUE A OUTRA!!! 
 

América, você fica tão presunçosa, mas dentro de suas fronteiras, já           
começaram. Muitos morrerão das novas variedades desencadeadas por        
pessoas com vingança em seus corações!  
 

ORE POR SEU REI, pois ele está em grande perigo! Minha mão está             
sobre ele, mas tentativas serão feitas. O ninho de vespas foi chutado, e as              
vespas estão com raiva!!! 
 

Meu filho, diga aos Meus Filhos que ouvirão para se prepararem para            
ficar em casa (devido a possíveis situações do tipo quarentena em algum            
momento no futuro). Tenha provisões suficientes para durar até que          
termine. 

 
ORE E FIQUE EM MINHA PALAVRA, PORQUE EU LHE OUVIREI E LHE            

GUARDAREI!! 
 

Eu digo a vocês que vão ouvir: O QUE ESTÁ NO MUNDO NADA É              
COMPARADO COM O QUE VINDO!!! OS CAVALOS ESTÃO CAVALGANDO, E O           
JULGAMENTO ESTÁ AQUI AQUI!!! 
 

Eu amo vocês, Meus Filhos, pois ESTE É UM TEMPO GLORIOSO DE SE             
VIVER!!! 
 

EU TENHO TE ESCOLHIDO PARA ESSES ÚLTIMOS DIAS, E MEU          
ESPÍRITO SERÁ PODEROSO EM VOCÊ!! 
 

SEMPRE TENHA SEUS PÉS PREPARADOS PARA APRESENTAR O        
EVANGELHO, PORQUE AGORA É A GRANDE COLHEITA PRONTA PARA         
COMEÇAR!!! 

 
Meu filho, DÊ LOUVOR E ADORAÇÃO AO DEUS DO UNIVERSO!!! 
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DIGA AOS MEUS REMANESCENTES: 
Continue do mesmo que estava indo!  
Fiquem de joelhos em oração, Me buscando sempre! 
Eu estarei com você durante estes tempos de incerteza!  
Permaneça na Minha palavra, pois Eu falarei com você através da Minha            
Palavra!  
Ande no Espírito, e não na carne! 
Mantenha seus olhos em Mim e não nas coisas do mundo!  
 

EU TE AMO E TE VEREI EM BREVE, MEUS PRECIOSOS          
REMANESCENTES, MUITO EM BREVE!!! 

 
Amém. 
Senhor Jesus 
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Fonte: https://444prophecynews.com/i-am-with-you-melinda-goss/ 
 

 

 
EU ESTOU COM VOCÊ 

 
9 de Fevereiro de 2020 22:54 
 

Recebemos uma palavra bonita para todos nós e sentimos urgência          
pelo Espírito a compartilhar imediatamente... senti o Senhor dizendo que os           
outros precisam dessas palavras de encorajamento agora. Seja abençoado. 
 

Escutem, escutem atentamente. 
EU SOU contigo sempre. 
EU SOU contigo. 
Você não sabe, não interessa qual a circunstância ou para que lado o             

vento sopra. 
EU SOU contigo. 
EU SOU seu, e você é MEU. 
EU SOU contigo através das ondas que rugem e dos mares           

tempestuosos. 
EU SOU contigo através da neve e através da chuva. EU SOU contigo             

não interessa o que o vem por aí. 
EU SOU contigo. 
 
Seu Redentor 
Seu Irmão 
Seu amigo 

Jesus 
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fonte: https://444prophecynews.com/bride-must-ready-herself-elizabeth-marie/ 

 
11 de Fevereiro de 2020 

 
NOIVA DEVE SE PREPARAR !! 

 
Por duas manhãs seguidas, enquanto orava, o SENHOR me mostrou a           

URGÊNCIA PREPARAR SUA NOIVA!! ! Isso é MUITO SÉRIO!! O tempo está           
ficando cada vez mais curto… o tempo está acabando… NÃO SE ATRASE            
EM TE PREPARAR! 
 
MENSAGEM: 

“Diga ao MEU povo para se preparar para ME encontrar. Mostra para            
eles a importância do arrependimento, confissão e MINHA graça. Eu estou           
voltando muito em breve! Vista as vestes de justiça e da verdade! 

(“Sejamos alegres e nos regozijemos e vamos lhe dar glória, pois o            
casamento do Cordeiro chegou e sua esposa se preparou.” Apocalipse 19:7) 

O mundo não pode continuar por muito mais tempo ou se           
auto-destruirá e implodirá! 

Prepare seus corações para ser MINHA NOIVA. 
Você está estudando a MINHA PALAVRA? Você está olhando suas          

páginas e aplicando elas em sua vida? Você está permitindo elas se            
transformar o seu próprio ser?  

É assim que a transformação da NOIVA acontecerá... através da          
lavagem da MINHA PALAVRA. Ela santificará você. Ela lhe fará santo como            
EU SOU santo. Sigam seus decretos e PALAVRAS, e você encontrará a paz e              
a segurança que está procurando. (Jeremias 33:6) 

Não dependa do homem, mas de MIM para tudo. Não corra para os             
outros para aconselhamento ou consulta antes de vir a MIM. Cultive esse            
tipo de relacionamento COMIGO, e ME deixa ser seu melhor amigo, assim            
como seu noivo. 

Se você colocar os outros diante de MIM, você está então caminhando            
no caminho largo. Corra desse caminho e procure o caminho estreito que te             
leva a MIM e NÃO à destruição. 

Lave suas vestes no sangue do MEU sacrifício, e através da confissão            
do pecado, assim como desviando dos seus maus caminhos. 

Busque a paz e santidade em tudo que você faz e com toda a sua               
força. 

Não olhe ao redor para que seja atraído pelos cuidados deste mundo            
morrendo. Em vez disso, mantenha seus olhos focalizados para cima de           
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onde EU estou. Olhe para MIM e você ficará radiante com o brilho do MEU               
ESPÍRITO SANTO. 

Evite que sua língua fale de falsidades, mentiras, calúnias ou fofocas.           
Use a língua somente para trazer bênçãos e mudanças. Fale à existência            
coisas que não são proclamadas e declaradas. 

Acima de tudo, vista as vestes do AMOR que cobrem uma infinidade de             
pecados. 

Enquanto estou derramando MEU coração em você, que isso seja          
como águas correntes e vivas para os outros. 

Prepare-se para a MINHA ceia do CORDEIRO, e ore para que seja            
considerado digno de participar. Mantenha sua lâmpada cheia de óleo e não            
durma em complacência. 

Eu venho para uma NOIVA PRONTA que tem se preparo, 
não fique para trás! 
Seu gracioso REI & NOIVO 
JESUS CRISTO de Nazaré 
 

RESUMO DE COMO PREPARAR: 
1) Vista as vestes de justiça e verdade 
2) Estude a PALAVRA 
3) Confie no Senhor e não em outros 
4) Confesse seus pecados diariamente e arrependa-se (vire-se do seu          
pecado) 
5) Busque a paz e a santidade 
6) Focalize-se em JESUS e não no mundo 
7) Presta atenção no que fala (controle sua língua) 
8) Ande no amor 
9) Derrame JESUS nos outros 
10) Mantenha o óleo em sua lâmpada e não fique complacente 
11) ELE vem para uma noiva que está PREPARADA 
12) NÃO FIQUE PARA TRÁS 
 
Escrituras 

MATEUS 24:44 
“Portanto, você também estará pronto, pois o Filho do Homem está           
chegando em uma hora que você não espera.” 

APOCALIPSE 16:15 
“Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado - aquele que vigia e guarda as             
suas vestes, para que não ande nu e elas vejam a sua vergonha.” 

EFÉSIOS 6:26 
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“para que Ele possa santificá-la e purificá-la com a lavagem da água pela             
palavra.” 

ROMANOS 12: 2 
“E não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação            
de sua mente, para que você possa provar qual é a boa, aceitável e perfeita               
vontade de Deus.” 

MATEUS 7:13 
“Você pode entrar no Reino de Deus apenas através do portão estreito . A              
estrada para o inferno é larga, e seu portão é largo para muitos que              
escolhem esse caminho.” 

APOCALIPSE 19:13-14 
“Ele estava vestido com uma túnica mergulhada em sangue, e Seu nome é             
chamado A Palavra de Deus. E os exércitos no céu, vestidos de linho fino,              
brancos e limpos, seguiam-no em cavalos brancos.” 

1 PEDRO 3:10 
“porque aquele que amava a vida e vivia bons dias, abstém a língua do mal, 
e a sua lábios de falarem engano.” 

JOÃO 7:38 
“Quem crê em mim, como a Escritura disse, do seu coração fluirão rios de              
água viva.” 

1 PEDRO 4:8 
“E acima de tudo as coisas têm um amor fervoroso por um ao outro, porque               
"o amor cobrirá uma multidão de pecados". 
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Fonte: https://byronsearle.blogspot.com/2020/02/the-seals-are-snapped.html 
 

11 de fevereiro de 2020 
 

OS SELOS ESTÃO QUEBRADOS!!! 
 
 
Apocalipse 6 
[O Senhor me levou a ler o capítulo 6 várias vezes, com ênfase no ver 8] 
8 E olhei, e vi um cavalo pálido; e seu nome que estava nele era Morte, e o                  
inferno o seguiu. com ele. E lhes foi dado poder sobre a quarta parte da               
terra, para matar com espada, e com fome, e com a morte, e com os               
animais da terra. 
 
Transcrição: 

Meu filho, EU TENHO ABERTO OS PRIMEIROS QUATRO SELOS, e          
poderes foram dados para eles sobre um quarto da Terra. Eles matam com a              
espada (guerras) e com fome (fome) e morte (várias causas) e com os             
animais da Terra (isto é, vírus de aves, suínos, ratos, morcegos, etc.).  
 
NOTA: [O Senhor me deu recentemente uma visão de Sua mão segurando            
o pergaminho, e vi que todos os selos estavam intactos. Então ele começou             
a quebrar ou romper os selos - um após o outro, em uma sucessão muito               
rápida. Ele estava me mostrando que quando chegar naquele tempo, que Ele            
quebraria os selos e iria fazer muito rapidamente, um após o outro.] 
 

Muitos CULPARÃO os cristãos por permitirem isso e trazerem a ira de            
Deus sobre o homem. O QUINTO SELO ABRIRÁ, e muitos que se dizem             
Meus serão mortos por Minha Palavra e o seu testemunho!! Campos de            
prisòes serão montados e serão piores que os campos de extermínio de            
Hitler!! 
 

Meu filho, Eu vou chamar os Meus remanescentes para casa [Ele não            
está falando do arrebatamento - mas da transformação] ANTES DE ABRIR O            
QUINTO SELO - PARA CAPACITÁ-LOS COM O PODER DO DEUS          
TODO-PODEROSO! NADA VAI MACHUCÁ-LOS!!! 
 

ELES SERÃO MEUS SUPER SOLDADOS durante o reinado do maligno!!          
Meus remanescentes guiarão àqueles que recusaram a Marca da Besta!! 
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QUANDO O SEXTO SELO FOR ABERTO, O MUNDO MUDARÁ PARA          
SEMPRE, E MEUS REMANESCENTES SERÃO PODEROSOS NA TERRA!! O MAL          
TENTARÁ SUPERÁ-LOS!! O MAL TENTARÁ SUPERÁ-LOS, MAS NÃO PODERÁ!!! 
 

Meu filho, você pergunta, quando?  
[Eu lhe perguntei: quando serão essas coisas, Senhor?] 

 
Eu digo: ABRA SEUS OLHOS - ELES ESTÃO DESENVOLVENDO AGORA,          

E OS CAVALOS ESTÃO CORRENDO!!! 
 

PREPARE!! PREPARE!! PREPARE!! ENQUANTO VOCÊ TEM      
TEMPO!!! 
 

EM UM DIA, TUDO PARARÁ, E VOCÊ TEM QUE ESTAR PREPARADOS!!!           
SE NÃO - VOCÊ PERECERÁ !! 
 

NÃO PROCURE POR UMA FOLGA!! OS CAVALOS NÃO SERÃO         
LENTOS - MAS CAVALGARAM RAPIDAMENTE!!! 
 

Meu filho, MUITOS que pensam que estão preparados - NÃO ESTÃO!!           
Muitos acreditam que o Reunião acontecerá antes dos selos serem abertos!! 
 

Eu lhe pergunto: O que está escrito no pergaminho que tem os selos             
descritos?  
[Quando Ele perguntou isso, pensei novamente na visão em que O vi            
quebrando os selos, e pensei, não sei, Senhor] 
 

Esse conhecimento é para Mim e o Pai somente - mas a Reunião pode              
acontecer a qualquer hora durante esse tempo.  
[Entendi que isso significa depois que os selos foram abertos]  
 

VOCÊ ESTÁ PRONTO ??? Sua casa está em ordem? Você tem se            
arrependido e se desviou dos seus caminhos maus para Mim? SE NÃO, O             
QUE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO??? Eu convido você agora para Me seguir!!! 
 

Meu filho, nos próximos dias, muitas coisas serão reveladas e jogarão           
essa nação e o mundo para HISTERIA E PÂNICO!!! Fique em oração, e Eu              
vou guiá-lo. Fique na Minha Palavra, e Eu falarei com você. 
 

ASSIM DIZ O SENHOR, EU VENHO EM BREVE PARA AQUELES QUE           
ESTÃO PRONTOS, RESGATADOS E PREPARADOS!!! 
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EU VOU ENCHER ÀQUELES QUE ME PROCURARAM COM MEU         

ESPÍRITO, E GRANDE PODER E FOGO EMITIRÃO DE VOCÊ!!! 
 

MAIORES TRABALHOS VOCÊ FARÁ DO QUE AQUELES QUE VIERAM NO          
INÍCIO!! 
 

VOCÊ TEM QUE TER SUA CASA EM ORDEM E LIMPA!! 
 

VOCÊ TEM QUE ME PROCURAR PRIMEIRO E ME MANTER PRIMEIRO EM           
TODAS AS COISAS!! 
 

NÃO TEMA!! NÃO DUVIDE!! MAS TENHA FÉ -- NÃO!!! TENHA GRANDE           
FÉ!!! (Ênfase muito alta.) 
 

Eu amo vocês, Meus Filhos. Ame seus irmãos e irmãs! PERDOE           
CONSTANTEMENTE!! 
 
Amém. 
 

3 
101



Fonte: https://444prophecynews.com/be-strong-glynda-lomax/ 
 

SEJA FORTE 
 

13 de  Fevereiro de 2020 
 

Meus filhos, vocês estão vivendo um tempo e uma estação como           
nunca antes no mundo. Grandes mudanças estão chegando ao seu mundo e            
muitos de vocês serão tirados rapidamente de suas vidas e se juntarão a             
Mim aqui no céu. Haverá pouco ou nenhum aviso quando isso acontecer. 

A partir deste dia, mantenha suas casas em ordem e prontas para sua             
partida em qualquer dia. Meu povo ficará sob grande perseguição neste           
tempo. Você deve estar pronto. Seja forte em sua fé em mim. Traga suas              
perguntas para Mim. Traga suas dúvidas para Mim. Deixe-me fornecer as           
respostas que você precisa. 

Seu tempo na terra está quase acabando, fique forte um pouco mais.            
Ore para que você seja considerado digno de escapar das coisas (muito            
ruins) que estão por vir. Ore por seus entes queridos perdidos diariamente.            
Ore para que eu os salve e os refine agora para reduzir seu sofrimento. 

Sede fortes em Mim, Meus filhos. Seja forte em sua fé em mim. 
 
Josué 1:9 

● 9 Não te ordenei? Seja forte e tenha uma boa coragem; não temas,             
nem te assustes; porque o Senhor teu Deus está contigo para onde            
quer que fores. 

Neemias 8:10 
● 10 Disse-lhes então: Vai, come a gordura e bebe o doce, e envia             

porções a eles para quem nada está preparado; porque hoje é santo            
para o nosso Senhor; não temais; pois a alegria do Senhor é sua             
força. 

Isaías 40:29 
● 29 Ele dá poder aos fracos; e para os que não têm poder, ele aumenta               

a força. 
Mateus 24:13 

● 13 Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/be-strong-glynda-lomax/ 
 

SEJA FORTE 
 

13 de  Fevereiro de 2020 
 

Meus filhos, vocês estão vivendo um tempo e uma estação como           
nunca antes no mundo. Grandes mudanças estão chegando ao seu mundo e            
muitos de vocês serão tirados rapidamente de suas vidas e se juntarão a             
Mim aqui no céu. Haverá pouco ou nenhum aviso quando isso acontecer. 

A partir deste dia, mantenha suas casas em ordem e prontas para sua             
partida em qualquer dia. Meu povo ficará sob grande perseguição neste           
tempo. Você deve estar pronto. Seja forte em sua fé em mim. Traga suas              
perguntas para Mim. Traga suas dúvidas para Mim. Deixe-me fornecer as           
respostas que você precisa. 

Seu tempo na terra está quase acabando, fique forte um pouco mais.            
Ore para que você seja considerado digno de escapar das coisas (muito            
ruins) que estão por vir. Ore por seus entes queridos perdidos diariamente.            
Ore para que eu os salve e os refine agora para reduzir seu sofrimento. 

Sede fortes em Mim, Meus filhos. Seja forte em sua fé em mim. 
 
Josué 1:9 

● 9 Não te ordenei? Seja forte e tenha uma boa coragem; não temas,             
nem te assustes; porque o Senhor teu Deus está contigo para onde            
quer que fores. 

Neemias 8:10 
● 10 Disse-lhes então: Vai, come a gordura e bebe o doce, e envia             

porções a eles para quem nada está preparado; porque hoje é santo            
para o nosso Senhor; não temais; pois a alegria do Senhor é sua             
força. 

Isaías 40:29 
● 29 Ele dá poder aos fracos; e para os que não têm poder, ele aumenta               

a força. 
Mateus 24:13 

● 13 Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. 
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fonte: https://docs.google.com/document/d/13azk-l_LIXGuPnPn6-9EnIY3V8xHCxZqwHgTlw9TyxY/edit 

 
 

NÃO SEJA ENGANADO 
 
Mateus 4:4, “Mas ele respondeu e disse: Está escrito: O homem não viverá             
somente e pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus”. 
 
PALAVRA 

Minha noiva, meu remanescente, você é um povo que Eu tenho           
escolhido. Eu escolhi você desde a fundação deste mundo. Meus filhos, todas            
as coisas estão prestes a mudar drasticamente. Tudo o que foi escondido            
deve ser exposto. Todos os enganos serão esclarecidos para aqueles que           
têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. 

Esclarecerei todas as parábolas com clara clareza para aqueles que          
andam obedientemente Comigo como Enoque. Abrirei mistérios ocultos em         
Minha Palavra, as Escrituras Sagradas, àqueles em quem amo e confio. 

Meus Filhos, foram muitas as provações ardentes de Minha Mão, para           
que Eu possa ver o tanto que é devotado para Mim, e não a qualquer ídolo,                
seja um objeto ou uma pessoa, não há diferença em Meus Olhos. Há mais              
testes pela frente, muito mais refino, à medida que Meu calor ardente se             
torna mais quente como nos tempos de Daniel e no reinado de            
Nabucodonosor.  

Meus Filhos, Eu estou com vocês, Eu estarei com vocês, Eu sempre            
estarei com vocês e assim será até o fim dos TEMPOS, conforme está escrito              
em Minhas Escrituras Sagradas . 

Sim, Eu tenho prometido que nunca te deixarei e nem te           
desampararei. Você vai permanecer em fé em tudo o que Eu tenho            
prometido em Minha Palavra, e é por isso que Eu te digo hoje, como está               
escrito. 'O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da               
boca de Deus'. 

Nos dias a frente, o inimigo seduzirá muitos a sair e virá a você como               
um anjo de luz; ele tentará atacar seu calcanhar de Aquiles. Agora é hora,              
Meu amado de jejuar, mas mesmo nisso, você não pode fazê-lo sem a Minha              
Força. 

A carne não conta para nada, pois os que andam na carne morrerão,             
mas os que andarem no Meu Espírito terão Vida e Paz. Digo a você neste               
dia: ande no Espírito e não satisfaça os desejos de sua carne. 

Meus filhos, não temam essas instruções, não digam para si mesmos           
'Eu não posso fazer isso'. Na verdade, você não pode fazer isso sem a Minha               
ajuda, lembre-se de que nada pode fazer sem Mim. Venham a Mim            
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frequentemente, diariamente, para que eu possa encher você com Meu          
Espírito Santo, para que você possa andar como eu. Você andará no poder             
do Meu Espírito Santo e o Consolador o fortalecerá, permitindo que você            
faça tudo o que eu pedir e muito mais. 

Agora é a hora de jejuar, jejuar, jejuar. Para alguns, é uma prática             
consistente; para outros, o jejum tem sido parcial e, para outros, o jejum             
tem permanecido uma coisa deixado de lado por causa do medo. Não            
tenham medo, Meus Filhos, Eu amo todos vocês igualmente, o Espírito Santo            
irá lhe ajudar. Filhos, Eu sou capaz de fazer isso através de vocês. 

Então, Eu falo para você neste dia minha noiva para apresentar seus            
corpos como um sacrifício vivo que é aceitável e agradável a Meu pai. Pois              
Deus é espírito e o Pai procura aqueles para adorá-Lo em espírito e em              
verdade. 

Meu Remanescente, Minha Noiva, Meus Filhos, o caminho para a Vida           
é estreito e poucos são os que o encontram. Quando Eu falo claramente que              
apenas alguns o encontram, isso é como está escrito. O caminho para a vida              
não está nas multidões, nem nos muitos, mas nos poucos. Quando Eu falo             
poucos, Eu quero dizer poucos. Você deve Me aceitar na Minha Palavra.            
Mesmo assim, Eu falo para você, 'Não tenha medo', pois para o homem é              
impossível, mas tudo é possível com Deus. 

Meus Filhos, ouçam somente a Minha Voz, pois Eu sou o Caminho, e a              
Verdade e a Vida. Existe apenas UM caminho é Eu, Jesus, sou o caminho. O               
caminho é realmente estreito e poucos o encontrarão. O caminho para a            
destruição é amplo e leva abaixo. Eu sou de cima. 

Consagre você mesmo, entregue todos os aspectos de sua vida para           
MIM, neste Dia. Abandone tudo, desista de tudo por Meu Nome. Tudo o que              
você tem com carinho, peço que você largue. Deixe de lado todas pessoas e              
coisas na sua vida. Deixe de lado todos os livros, conferências, bugigangas,            
shows, não interessa o tanto que eles se parecem com Deus. 

Em verdade vos digo, embora eles parecem bem, do lado de fora,            
andam juntos com os ímpios e recebem conselhos dos perversos daqueles           
que os rodeiam. Eu não conheço eles, Amados. Ouça-me! Eu sou de cima;             
eles são de baixo; Eu NÃO conheço eles; afastem-se de todos eles. 

Filhos, cada palavra que você precisa é do Meu Espírito Santo. Eu falo             
de novo que Eu sou do alto e todos os ensinamentos dos homens são do               
próprio Satanás, que se disfarça de Anjo de Luz, assim como também, seus             
discípulos. Essas pessoas não têm em mente as coisas pertencentes a Deus,            
e nem têm em mente as coisas do céu, apenas Meu Pai tem o céu em                
mente. 

2 
105



Meus Filhos, escutem-Me, não sejam enganados. O Engano é muito          
maior do que você possa imaginar, tais são os artifícios de Satanás. Ouça             
pois até mesmo os eleitos estão à beira do grande engano e ilusão. 

Você deve Me ouvir, Meus Filhos, pois o que está por vir de fato deve               
testar até os eleitos. Eu peço a vocês que ande pela fé e não pela vista, pois                 
digo isso para alertá-los de que você verá muitas blasfêmias em atos e             
visões nunca antes testemunhados. 

Segure-se firmemente ao que você tem e a todas aquelas coisas que            
levam à vida eterna. Não considere nem a sua vida, pois aqueles que             
perderem as suas vidas por Minha causa, ganharam a vida eterna. Não            
considere a carne de maneira sábia, porque logo toda a carne será destruída             
e somente o incorruptível permanecerá. Eu lhe digo agora: permaneça em           
Mim, pois sem Mim você não pode fazer nada. 

Fique firme, Eu digo, ouça apenas as Minhas Palavras. Não escute           
nenhum dos chamados homens de Deus, apesar deles parecerem bem e           
falarem bem. Meu Evangelho, o Verdadeiro Evangelho ainda precisa ser          
pregado em poder, como no começo. Não ouça este evangelho estranho que            
é pregado agora; verdadeiramente Eu digo que NÃO estou nele. Escute esta            
verdade, pois Eu sou o Caminho, e a Verdade e a Vida. 

Quem abandonou tudo pelo Verdadeiro Evangelho? Onde você vê o          
poder de Deus sendo manifestado nessas chamadas igrejas? Não há poder.           
Satanás enganou enormemente multidões e todos eles andam na carne e           
não no Espírito Santo. Eu digo novamente, não se deixe enganar. Embora            
me seguir pode lhe custar sua vida, você ganhará a vida eterna com Meu              
Pai. Porque a salvação é o suficiente, sempre foi o suficiente. 

Em verdade vos digo que hoje em dia aqueles que perseverarem até o             
fim serão salvos. Permaneça firme, portanto, no poder do Senhor e não            
renuncie ou duvide. 

Eu venho como o Leão de Judá e quem escapará do Seu rugido? 
Escutem Meus Filhos a Meus Mensageiros, pois eles abandonaram tudo          

pelo Reino de Deus e de maneira alguma perderão sua recompensa. No            
entanto, mesmo neste Meu Amado, há mais refinamento a ver com a vinda             
do Meu Fogo. 

Afastem-se, Filhos, afastem-se, digo que de todas as igrejas criadas          
pelo homem pois o Juízo tem chegado, até mesmo AGORA, a esses locais             
abomináveis de fornicação e bruxaria. Não se engane, porque NÃO estou em            
nenhum desses lugares. 

O Meu Espírito Santo é seu professor que reside dentro de você, um             
presente de Meu Pai. Minha Igreja é Meu Povo, Minha Noiva, Meu            
Remanescente, Meus Filhos, esta é Minha Verdadeira Igreja, porque Eu sou           
a Videira Verdadeira e Meu Pai é o Agricultor.  
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Eu sou a Pedra Angular principal que os construtores rejeitaram. Meus           
Filhos, a igreja criada pelo homem tem rejeitado você porque eles Me            
rejeitaram como também rejeitaram o Pai que Me enviou como Eu tenho te             
enviado. 

Não se deixe enganar... Não se deixe enganar... Não se deixe           
enganar… 

Minha Noiva, deixe-Me lavar os seus pés, porque se não Me permitir,            
você não terá parte comigo e nem entrará no Meu Reino. Meu Pai deseja              
uma Noiva imaculada, um povo Santo consagrado que se rendeu totalmente           
a Mim. 

Somente, então, Minha Noiva será adequada para o Reino de Deus. 
Sim, ouça a Minha voz, ouça o Meu Espírito Santo, pois o Espírito traz              

vida e paz, mas a carne traz a morte. 
O fogo está chegando, Minha Noiva, com muito calor ardente. Eu te            

digo neste dia, entregue toda a sua vida a Mim, para as Minhas Mãos. Pois               
em verdade Eu te digo que não haverá outros deuses diante de Mim, muito              
menos aqueles que vem do ego pessoal. 

Eu amo vocês, Meus Filhos, e é somente pelo Meu Espírito que vocês é              
capaz de andar Comigo e fazer as coisas que Eu lhe peço. 

Escolha Meus Filhos, escolha a cada Dia, a quem você deve vai servir             
pois você tem que pegar a cruz diariamente, sim diariamente.  

Consagrai-vos Amados aos Meus cuidados. Tomai o Meu jugo sobre          
você e aprenda de Mim, pois Eu sou humilde e gentil no coração e, em Mim,                
encontrarás descanso para as vossas almas. 

Jejua… jejua… jejua… Ore sem cessar. Embora o espírito esteja pronto,           
a carne é fraca. 

Confie em mim, Meus Filhos, Minha Noiva, Eu sou mais do que capaz             
de passar você através por toda tempestade, todo fogo. Eu posso fazer            
muito mais do que você consegue imaginar.  

Confie em mim, acredite em mim, pois Eu estou sempre com você, até             
o fim dos tempos. 

Eu sou Aquele que é do Início… 
Eu sou Aquele que é o Fim… 
Eu sou o Alfa e o Ômega 
Por acaso o Meu braço é muito curto? Por acaso não sou capaz de              

fazer as coisas que Me agrada? Pois nada é muito difícil para Mim, nada              
Meus Filhos. 

EU SOU QUE EU SOU 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/in-the-courts-of-the-lord 

 
Palavra recebida em 10 de fevereiro de 2020 
 
Escrituras:  
Salmo 84 
Mateus 5: 1-12 
2 Coríntios 4 
2 Coríntios 5:16 -21 
Salmo 46 
Isaías 53 
 

NA CORTE DO SENHOR 
 

Aqui está o que o Senhor está dizendo hoje ... 
 

Venha para a habitação. Venha e fique na minha corte Meus filhos.            
Venha ao meu Santo dos Santos. Aqueles que andam Comigo são puros e             
sem culpa. Venha a Mim, a Fonte da Vida para as Águas de Todas as               
Estações, onde há cura, bálsamo de cura, para suas almas. 

Eu estou sentado no Meu Trono pela Semente de Mostarda, que se            
transformou em uma poderosa árvore. Aqui, todos os Meus pardais tem           
ninhos em segurança. Aqui, Meus filhos, é o seu verdadeiro lar, comigo. 

Não olhe para o seu lugar temporário aqui na Terra. Não olhe para a              
tenda temporária de seu corpo, sua carne. Pois o que está adiante é novo e               
mais glorioso do que você pode imaginar. 

Eu conheço o fim desde o começo. Eu sou o Omega. Eu sou o alfa. Eu                
sou o Alfa e o Ômega. Eu sei o seu esperado final. Eu lhe mostrei o final,                 
pois aqui é o seu começo. Um novo final deve superar, e muito, o seu               
começo. 

Por acaso você não sabe que Eu estive com você nos fogos da              
Aflições? Por acaso você não sabe que Minha Graça cobriu sua cabeça            
quando uma torrente de abuso foi jogada sobre sua vida. Pois eu, Jesus,             
peguei todas as suas enfermidades. 

Eu coloquei em Mim mesmo cada maldição proferidas sobre sua vida.           
Aqueles que tentaram esmagar o seu espírito, não conseguiram! Aqueles          
que tentaram tirar a sua vida, não conseguiram! Pois EU SOU a ressurreição             
e a vida. 

Aonde você estava fraco, eu aumentei sua força. Quando o inimigo           
veio contra você, de tempo em tempo, atrapalhando seus esforços para Me            
conhecer ainda mais, fiquei na brecha por você, intercedendo ao Meu pai,            
por você. Eu sou Seu mediador. Eu sou a ponte para o Meu pai. Eu fiz isso. 
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Eu tenho varrido todas as suas ofensas com o Meu sangue. Eu protegi             
não apenas você, mas seus filhos também. Não tenho declarado em minha            
palavra que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor? 

Você não sabe que Eu cubro toda a sua casa? Até mesmo aqueles de              
sua casa que não reconhecem minha bondade. Esta é minha misericórdia e            
graça para com você, porque você tem reconhecido o Meu nome. 

O Meu nome está acima de todos os nomes. A Minha glória está acima              
de toda a glória no céu e na terra. Aqueles que tem te odiado, que tem te                 
desprezado, que colocaram pedras de tropeços para fazer você pecar, irão           
sentir as varas de Meus castigos. 

Mesmo assim, até mesmo nisso, minha misericórdia fluirá, porque         
você coloca todas as coisas aos meus pés. Eu tenho movido o Céu e a Terra                
por você para trazê-lo ao meu Local de Habitação de segurança. Minha            
fidelidade é verdadeira. Minha misericórdia nunca acaba. Meu amor por você           
é imenso. Minha salvação é forte enquanto Eu te tiro do poço de lama e das                
profundas águas do pecado. 

Eu sou seu sol. Eu sou seu escudo. Eu te coloquei perto de meu altar.               
Eu planejei o seu andar para você se aproximar de Mim. Para que você              
pudesse Me chamar para lhe ajudar. Oh, como Eu chorei de alegria quando             
você Me chamou, Meu filho, Eu tenho sempre esperado por você. 

O Meu olho está sempre no pardal caindo, mas oh, o quanto Eu te              
cutuquei em sua angústia, sussurrando 'Me chame Meu filho, Eu estou aqui.            
Eu estou aqui'. 

Você não entende isso Meus pequeninos queridos, Meus preciosos         
filhinhos? Eu tenho orquestrado tudo desde que você nasceu.  

Por acaso Eu não levanto as montanhas e achato elas? Eu não arranco             
o mal para plantar minha bondade naqueles, nos quais, Eu amo? Eu não tiro              
o mal de uma casa e coloco você em um lugar de graça? Em um lugar de                 
descanso? Um lugar onde Meus propósitos trarão vida e paz para você e se              
alegrará em abundância. 

Eu sou Aquele que despeja o mal. Eu rebaixo todos ao pó, os que              
servem Belial. Eu joguei muitos em uma cama de espinhos, sabendo que            
seus corações estão empenhados no mal e são atraídos facilmente na           
sedução das riqueza. 

Porque estas plantas de espinhos de gente estão contra Mim. Eles se            
opõem a Mim a todo momento, olhando apenas para si mesmos, cuidando            
da própria pele deles. Mesmo assim, que lucros eles tiveram?  

Pessoas tolas! Eles não Me procuram, exceto ao blasfemar Meu Nome,           
pedindo as riquezas deste mundo. Aonde você acham que será o final deles? 

O fim deles será muito pior do que o começo. Estes são os que              
preferem passar mil anos com os iníquos. Aqueles que preferem as delícias            

2 
109



do pecado do que sofrer por causa da justiça. Eles também têm um fim              
esperado que não será do agrado ou escolha deles. Pois o destino deles             
estão selado. À morte deles é iminente no lugar onde o Fogo Ardente nunca              
cessa. Onde haverá lamentos e ranger de dentes. Sim, Eu tenho entregado            
muitos a Satanás. Os olhos deles estão fechados e cegos. 

Mas, isso não é assim para vocês, Meus filhos. Pois você tem clamado             
ao Deus Vivente. Sua alma tem merecida habitar no Meu Tabernáculo. Pois,            
Eu estou realmente vivendo. Eu sempre tenho existido; Ele que era; Ele que             
é; e Ele que voltará novamente. 

E Eu tenho posicionado você para que Eu possa, eternamente, cuidar           
de você e de sua família. Pois na Minha corte há louvor. Na Minha corte há                
paz. E neste lugar, Eu não segurarei nada que é bom para você.             
Certamente, Meus filhos, um dia na minha corte e melhor do que mil dias              
em qualquer outro lugar. 

Certamente, Meus filhos, é melhor vir para as Minhas águas claras e            
vivas do que ir para o homem que não passa de poeira e cinzas e que irá lhe                  
alimentar com as águas barrentas. 

Eu verdade vos digo, em Minhas cortes, em Minha morada segura, há            
fontes tão profundas e tão doces. Existem vales. Vales de piscinas de água.             
Águas, muitas águas, para saciar toda a sua sede. 

Certamente, abençoado é você quando for insultado pelo Meu nome,          
pois seu, é o Reino de Deus. Abençoado é você quando homens te acusarem              
falsamente. Quando você for perseguido por causa da justiça. Eu digo a            
você, nesse dia, Meu ensino é de cima. Eu sou de cima. 

Eu digo, bem-abençoados são os puros de coração, porque certamente          
verão a Deus. 

Você acredita nisso? Venha Meus filhos, venha a Mim. Não retenha seu            
coração ao Deus de Jacó. Eu sou Aquele de quem você tem estado             
procurando. 

Eu sussurro para você, Meu filho, Eu tenho esperado, genuinamente,          
por você para que você Me conheça. Eu tenho movido o céu e a terra para                
encontrar com você. 

Venha, venha ao Meu Santo dos Santos. Venha corajosamente filho,          
você é bem-vindo. 

Eu estou aqui para lhe mostrar o quanto Eu te amo. Eu estou aqui              
para curar você. 

Eu estou aqui para lhe dar uma esperança e um futuro.  
Eu estou aqui para lhe dizer, neste dia, Meu filho, Eu te amo. 
Eu tenho sempre te amado pois Eu sou seu pai e Eu te criei para ser                

meu filho.  
Venha descansar com os pardais. Venha descansar com as andorinhas. 
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Venha e acredite que Eu posso mover cada montanha na sua vida            
quando você perceber que EU SOU QUE EU SOU e então você verá que Eu               
posso fazer o impossível. 

Bem-abençoado é aquele que deposita sua confiança no Senhor.  
Pois Eu sou Ele que era, primeiro, no final; e Eu sou Ele, que é,               

primeiro, no começo. 
Eu sou Jesus 
Eis que todas as coisas são novas. Venha neste dia. Clame ao seu             

Deus, pois Ele certamente está vivo. 
Ele certamente está Vivo, e para sempre. 
Amém. 
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Fonte: 
https://holyspiritwind.net/2020/02/you-must-not-fear-the-coronavirus-or-any-other-prague-that-will-come/#more
-2545 

 
Você não deve temer o “ Coronavírus ” 

ou qualquer outra praga que venha. 
 

 
 
2020.01.02 
 

No final do vídeo que fiz na semana passada, mencionei que ouvi do             
Espírito Santo para orar sobre o "coronavírus"... Ele usou uma linha de uma             
música antiga, “Este é só o começo”. 

Na verdade, isso foi uma confirmação dele de uma pergunta que eu fiz             
no início daquela semana (a semana de 20 de janeiro de 2020). Naquela             
hora, fiz uma pergunta ao Espírito Santo, basicamente: “Esse” coronavírus          
”é a pandemia global do 4º selo?” 

Sua resposta foi “Não”. Ele elaborou, entretanto, que as coisas que Ele            
alertou através de várias vozes, inclusive eu, que estes eventos estão           
prestes a ocorrer. Esses eventos agora se tornarão muito piores do que            
estamos vendo agora.  

Ele também disse que o “coronavírus” não era Dele. Ele foi inventado            
em um laboratório por homens. Isso matará muitas pessoas, mas não terá o             
tamanho e efeito das coisas que serão liberadas durante o quarto selo.  

Esse “coronavírus” é um “teste” para que eles possam ver exatamente           
como as pessoas reagirão e que eles vão usar isso para aperfeiçoar seus             
métodos de controle das massas.  

Ele, o Espírito Santo, também Me disse que se estivermos vivendo e            
orando o Salmo 91, essa praga e outras não terão efeito sobre o Seu povo.               
(O Salmo 91 é mostrado abaixo). 

O Espírito Santo falou comigo a semana toda e foi isso que o Senhor              
me disse para escrever para aqueles que ouvirem. 

“Me escutem, Meus filhos. Há tanta coisa acontecendo em seu mundo           
agora, tanta confusão que o inimigo está trazendo sobre a terra.  
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Esse é o plano dele e estou permitindo para que teste o coração dos              
homens, até mesmo Meus preciosos eleitos-remanescente-noiva que Eu amo         
tanto.  

Você tem que estar vivendo no lugar secreto do Altíssimo e habitando            
sob a sombra do Todo-Poderoso. Você tem Minhas promessas de proteção           
em Minha palavra, mas você tem que ser obediente no que for instruído. 

Fique perto de Mim agora! Você NÃO DEVE temer o "coronavírus" ou            
qualquer outra praga que venha. Estes são criados pelos homens maus que            
adoram seu inimigo. Em breve, virá uma praga que diminuirá o tamanho e o              
efeito desse "coronavírus". Eu tenho falado que Eu protegerei o lugar em            
que você vive, se você estiver em nosso lugar secreto, tendo um            
relacionamento íntimo Comigo. Apenas repetindo as escrituras com seus         
lábios não vai lhe adiantar em nada, tem que ser a sua vida! 

Eu sei que muitos de vocês não pensaram que veriam um tempo como             
este na terra, mas Eu te digo a verdade; você nasceu para um tempo como               
esse. 

Eu te digo que muito mais pessoas estão orando para Mim neste            
momento desse "coronavírus" surgiu e isso é bom! Muitos voltarão para Mim            
enquanto os julgamentos desenrolam nesta terra. 

O propósito divino para você estar aqui durante esse tempo na terra é             
para procurar e salvar Minhas ovelhas perdidas. 

Este é um trabalho que foi preparado de antemão, até mesmo antes            
que houvesse tempo, para minha noiva-eleita-remanescente fazer. É a         
Grande Colheita que é colhida no final desta era.  

Muitos foram enganados em pensar que escapariam a qualquer         
momento, mas isso não é a verdade. A maioria de Meus           
eleitos-remanescentes-noiva nem Me escuta quando tento contar isso de         
maneira amorosa e gentil por causa de doutrinas criadas pelo homem de            
inspiração demoníaca que se espalharam pelas igrejas. 

Existem eventos que foram escritos nas escrituras pelos Meus profetas          
da antiguidade que tem que acontecer primeiro. Também há eventos que           
tem que acontecer que Eu tenho mostrado para os Meus profetas modernos,            
videntes, sentinelas e servas também.  

Para a maioria, haverá um despertar rude quando o evento ardente de            
inauguração acontecer e eles ainda estarão na Terra. Isso ainda está           
chegando, não demorará, Meu tempo não é o seu e todos os eventos que Eu               
lhe disse que precederam, eles também estão chegando. 

Depois que esses eventos ocorrem, meus alertas para o meu povo vão            
parar completamente. Então uma unção mais poderosa cairá sobre aqueles          
que se prepararam como Eu ordenei, com suas vestes lavadas          
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gloriosamente brancas pela água da Palavra, sem mácula, nem ruga, nem           
coisa semelhante (Ef 5:25-27) .  

É este é aquele quem tem mãos limpas e um coração puro, que não se               
elevou à falsidade ou ao falso, nem jurou enganosamente. Ele receberá           
bênção do Senhor e justiça do Deus da sua salvação (Salmo 24:4-5) . 

Digo isso a todos vocês, guarde o Meu mandamento zelosamente, e Eu            
também o guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro,             
para testar aqueles que habitam na terra. (Ap 3:10) 

Se você não teve provações ou tribulações neste mundo, por que Eu            
lhe diria para perseverar? Meu povo não experimentará Minha ira, mas você            
terá provações e tribulações neste mundo. 

Eu uso o inimigo para refinar você como prata e ouro finos, para que              
Eu possa Me ver em você. Mas tenha bom ânimo, porque Eu venci o mundo               
e, pelo Meu Espírito, você também vencerá. Pode haver dor à noite, mas a              
alegria vem pela manhã! EU SOU a estrela brilhante e matinal! 

NÃO DESISTA! Vença este mundo exatamente como Eu, pelo Espírito          
Santo que vive em você por causa do Meu sangue e você tem o Meu               
testemunho e você até odiará a vida que você tem nesta terra, quando             
comparada à vida gloriosa que está à sua frente. Mas antes disso, estou             
fazendo um trabalho em seus dias em que você não acreditaria, mesmo se             
lhe dissessem! (Hab.1:5) 

Será um trabalho rápido, mas o trabalho mais poderoso já feito sobre            
a terra! Vou transformar e capacitar Meus filhos para realizar este trabalho.            
Comigo, nada é impossível para aqueles que acreditam, com tudo o que está             
dentro deles, em Mim e na Minha palavra.  

Esta verdade aumentará em velocidade e intensidade à medida que          
ocorrerem os julgamentos de destruição, calamidade, praga, fome,        
perseguição e qualquer outra coisa que foi profetizada. 

Não temas! O tempo está chegando. 
Os eventos devem se mover rapidamente agora, como Eu disse. 
 

Yahushua Ha Mashiach 
Jesus, o Cristo 
  
Salmos 91 
 
1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do           
Onipotente descansará. 
2 Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza,               
e nele confiarei. 
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3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 
4 Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te              
confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. 
5 Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,. 
6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que            
assola ao meio-dia. 
7 Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 
8 Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos            
ímpios. 
9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua              
habitação. 
10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 
11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te            
guardarem em todos os teus caminhos. 
12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu              
pé em pedra. 
13 Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a                
serpente. 
14 Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei;          
pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. 
15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia;             
dela o retirarei, e o glorificarei. 
16 Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/according-to-your-faith-alan-carrico/ 

 

 
 

De Acordo Com a Sua Fé 
 

Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020 
Alan Carrico  
 

Olá, meu filho, este é Jeová Elohim falando com você hoje. Oh, Meus             
preciosos, ouçam atentamente, pois EU SOU está falando. Você vê que a            
terra foi lançada no caos em pouco tempo devido à pestilência que foi             
desencadeada.  

Você vê o engano dos poderosos para encobrir grande parte da           
verdade sobre o que está acontecendo. Você também vê padrões climáticos           
estranhos e bizarros, terremotos e agora a tentativa de dividir a Minha terra,             
Israel, com o “acordo do século”. Tudo isso está acontecendo por que a hora              
já está bem tarde, Meus filhos. 

Qualquer nação que cutucar a menina [maçã, retina] de meu olho, ela            
também será cutucada com Grande ira.  

América, uma nação outrora grande nunca mais será grande de novo.           
A América é implacável em seu pecado e o exibe seus pecados sobre a terra,               
mas Eu digo que em breve ela desmoronará.  

Mas para os Meus escolhidos, você não deve temer. De acordo com a             
sua fé, Eu te salvarei do que agora está sobre você. De acordo com sua fé,                
Eu Lhe apoiarei.  

Onde está a sua fé, Meus amados? Você tem uma profunda amor por             
Mim ou você está sendo distraídos por alguma coisa na terra? Todas as             
coisas da terra serão queimadas em breve, e quando isto acontecer, onde            
estará sua fé então?  

EU SOU está chamando cada um de vocês, Meus filhos, para que não             
dê valor a nada que não é de Mim. O tempo é uma coisa que, uma vez                 
passada, nunca mais voltará; portanto, use seu tempo com sabedoria. 

Esteja sempre em Mim. Clame a mim em oração e eu ouvirei;            
repreenda o que está atacando você e eu irei em sua defesa; faça essas              
coisas e eu moverei os céus para você. Mas se você está muito distraído,              
muito auto-absorvido e muito focado em vez mesmo em vez dos “outros”,            
você deve ser refinado ainda mais.  
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Aqueles que foram refinados, escutam o EU SOU claramente agora,          
mas aqueles que não Me ouvem, devem ser refinados ainda mais de acordo             
com sua falta de fé.  

O tempo está próximo, Meus filhos; a porta está quase fechada. Não            
espere mais - o tempo chegou ao fim.  

Deixe de lado qualquer pensamento para sua aposentadoria, para sua          
segunda casa nas montanhas ou nas costas - essas são distrações e não têm              
outro objetivo senão ativar seu orgulho e emoções.  

Mas, EU SOU, o chamou para abandonar as coisas desta terra e a             
fazer obras para o Meu Reino. Agora é a hora, Meus preciosos, pois logo o               
Noivo virá para Sua noiva, e Sua noiva deve estar impecável, para que ela              
não seja deixada para trás. 

Seja como as virgens sábias e não como as imprudentes. Seja cheio            
de óleo do meu Espírito Santo. Isso só pode ser feito através do sacrifício da               
oração e do tempo gasto Comigo e com Minha Palavra.  

EU SOU falou. 
 

Escrituras dadas 
1 Pedro 2:1-3 
2 Portanto, deixando de lado toda a malícia, toda a astúcia, hipocrisia, inveja             
e todas as falas más, 2 Como bebês recém-nascidos, desejam o leite sincero             
da palavra, para que assim cresçam. : 3 Se assim é que provastes que o               
Senhor é misericordioso. 
 

1 Pedro 3:9-18 
9 Não dando mal ao mal, nem grade para grade, mas bênção contrária;             
sabendo que você é chamado para isso, para herdar uma bênção. 10 Pois             
quem ama a vida e vê bons dias, abstenha a língua do mal e os lábios para                 
que não falem mal; 11 Evite o mal e faça o bem; que ele busque a paz e a                   
siga. 12 Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos               
estão abertos às suas orações; mas a face do Senhor está contra os que              
praticam o mal. 13 E quem é que te fará mal, se sois seguidores daquilo que                
é bom? 14 Mas, e se sofrestes por causa da justiça, felizes sois; e não               
tenhas medo do terror deles, nem te perturbes; 15 Mas santificai o Senhor             
Deus em seus corações; e esteja sempre pronto para dar uma resposta a             
todo homem que lhe pede uma razão da esperança que há em você com              
mansidão e medo: 16 Tendo uma boa consciência; que, embora eles falem            
mal de você, como dos malfeitores, eles podem ter vergonha que acusam            
falsamente sua boa conversa em Cristo. 17 Pois é melhor que, se assim for a               
vontade de Deus, sofrais pelo bem do que pelo mal. 18 Porque Cristo             
também sofreu pelos pecados, justos pelos injustos, para que ele nos           
levasse a Deus, sendo morto em carne, mas vivificado pelo Espírito: 
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Mateus 24:6-8 
6 E vós ouvirá falar de guerras e rumores de guerras; vede que não vos               
perturbeis; pois todas essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda não            
está. 7 Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino; e             
haverá fomes, pestilências e terremotos em diversos lugares. 8 Todos estes           
são o começo das dores. 
Lucas 8:24-25 
24 E chegaram a ele, e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós            
perecemos. Então ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água; e               
cessaram, e houve uma calma. 25 E ele lhes disse: Onde está a tua fé? E                
eles, com medo, se perguntaram, dizendo um ao outro: Que tipo de homem             
é esse! pois ele comanda até os ventos e a água, e eles lhe obedecem. 
 
Isaías 41:10 
10 Não temas; pois estou contigo; não te assustes; porque eu sou teu Deus;              
eu te fortalecerei; sim, eu te ajudo; sim, eu te sustentarei com a destra da               
minha justiça. 
 

Mateus 9:28-31 
28 E quando ele entrou em casa, os cegos vieram a ele; e Jesus disse-lhes:               
Creia que eu sou capaz de fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. 29 Então             
tocou os olhos deles, dizendo: De acordo com a sua fé, seja para você. 30 E                
seus olhos foram abertos; e Jesus ordenou-lhes, dizendo: Vejam que          
ninguém sabe disso. 31 Mas eles, quando partiram, espalharam sua fama           
por todo aquele país. 
 

Mateus 25:1-13 
25 Então o reino dos céus será comparado a dez virgens, que tomaram suas              
lâmpadas, e foram ao encontro do noivo. 2 E cinco deles eram sábios e cinco               
eram tolos. 3 Os tolos levaram as suas lâmpadas, e não levaram óleo com              
eles; 4 mas os sábios levaram óleo nos seus vasos com as suas lâmpadas. 5               
Enquanto o noivo se demorava, todos dormiram e dormiram. 6 E à            
meia-noite houve um clamor: Eis que o noivo vem; Saí ao seu encontro. 7              
Então todas aquelas virgens se levantaram e cortaram suas lâmpadas. 8 E            
os tolos disseram aos sábios: Dai-nos do teu óleo; pois nossas lâmpadas se             
apagaram. 9 Mas os sábios responderam, dizendo: Não é assim; para que            
não sejamos suficientes para nós e para vós; antes vereis aos que vendem e              
compram para si mesmos. 10 E enquanto eles foram comprar, chegou o            
noivo; e os que estavam prontos entraram com ele no casamento; e a porta              
foi fechada. 11 Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor,           
Senhor, abre-nos. 12 Mas ele respondeu e disse: Em verdade te digo que             
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não te conheço. 13 Vigia, pois, pois não sabeis o dia nem a hora em que o                 
Filho do homem vem. 
 

Daniel 12:9-10  
9 E ele disse: Vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o               
tempo do fim. 10 Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados;           
mas os ímpios farão perversamente; e nenhum dos ímpios entenderá; mas o            
sábio entenderá. 
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fonte: https://444prophecynews.com/a-great-battle-glynda-lomax/ 

 
Uma Grande Batalha 

 
Não se apegue com a vida que você tem, porque está mudando agora. 

Guarda tesouros no céu e não confie nas coisas que você tem na terra 
porque bem em breve tudo estará perdido, exceto o que você tem feito pelo 
Meu Nome. 
 

O que vem em adiante é uma grande batalha, uma que você nunca 
tem visto antes. A batalha final entre o bom e o mal está logo no horizonte. 
prepare para ver coisas que você nunca viu antes. 
 
Em breve, você estará em minha casa Comigo. Alegre-se! 
 
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 
e onde os ladrões minam e roubam; 
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, 
e onde os ladrões não minam nem roubam. 
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”,  
Mateus 6:19-21 
 
“Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade; que 
me falta ainda? 
Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 
aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 
E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas 
propriedades. 
Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil 
entrar um rico no reino dos céus. 
E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 
Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem 
poderá pois salvar-se? 
E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a 
Deus tudo é possível”, Mateus 19:20-26 
 
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas”, Mateus 6:33 
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Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-peace-agreement---dividing-of-the-land 
 

 
TRATADO DE PAZ  // DIVISÃO DA TERRA 

 
No dia 29 de janeiro de 2020, recebi uma mensagem sobre o ACORDO             

DE PAZ e a DIVISÃO DE ISRAEL. No entanto, não senti paz em meu espírito               
para liberá-lo, pois não recebi nenhuma confirmação até o dia 13 de            
fevereiro de 2020. 
 

Em 13/2/20, acordei ouvindo: 
 

'803' 
 

Quando me levantei e olhei para o relógio, era 8:03 da manhã. Eu             
sabia que era um sinal do SENHOR, então procurei o número na            
Concordância de STRONG. 
 

O número 803 significa: 
 

‘SEGURANÇA’ 
 
O versículo que contém esta palavra está em: 

 
"Pois que, quando disserem: ‘Há paz e segurança’ , então lhes          

sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está           
grávida, e de modo nenhum escaparão”, 1 Tessalonicenses 5:3 
 

Neste versículo me lembrei do TRATADO DE PAZ de Daniel 9:27 . Uma            
das interpretações deste versículo é que um tratado de paz será assinado            
com Israel e que será o evento inicial da Tribulação. 
 

Poderia ser este o "NEGÓCIO DE PAZ DO SÉCULO" ser realmente este            
começo da tribulação? Somente o tempo nos dirá (os palestinos ainda não            
concordaram com isso), mas definitivamente parece que isso poderia ser          
uma possibilidade. 
 

Me senti impulsionada a procurar o dia certo da assinatura deste           
TRATADO DE PAZ… 28 de Janeiro de 2020. Em seguida, procurei o dia 28              
para ver se tinha algum significado. E isso significava: 
 

‘AGAR ’ 
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WOW !!! O SENHOR estava dando um sinal e confirmação! AGAR era a             
mãe de Ismael, e é conhecimento comum que os árabes vêm da linhagem             
de Ismael. 
 

Agora que recebi minha confirmação, agora posso liberar esta         
mensagem: 
 
MENSAGEM: 
 

"Este tratado de paz é outro sinal ao longo do caminho. É uma             
contagem regressiva para o Meu retorno iminente. É um sinal da figueira            
referente a Israel. 
 

A divisão da MINHA terra trará conseqüências para aqueles que o           
fizerem. As repercussões são graves e serão vistas rapidamente. 
 

Ai dos que dividirem a MINHA terra. Desse modo, a deles também            
serão dividida. 

 
A divisão NÃO é a minha vontade... nunca foi e nunca será.            

Entretanto, o homem faz tudo que pode para fazer divisão e destruição. 
 

Eles dizem 'unidade e paz', e Eu digo isso é um falso pretexto. Não              
haverá unidade e paz até Eu voltar e estabelecer o Meu Reino. 
 

Para aqueles que estão em concordância, ou até mesmo feliz com esse            
plano de divisão, Eu te digo que você não está vendo claramente e             
entendendo os tempos... NÃO haverá PAZ. A terra será dividida e MEU            
julgamento chegará! E depois chega a hora do final. 
 

Prepare seu coração perante MIM. 
 

Continue santificado e santo. 
 

Consagre vocês mesmos. 
 

Eu estou com aqueles que Me seguem, e estão comigo em ESPÍRITO, 
 
O SALVADOR DO MUNDO, 
Yeshua Hamashiach " 
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ESCRITURAS: 
 
1 TESSALONICENSES 5:1-5 

"Mas, quanto aos tempos e às estações, irmãos, não precisam          
escrever para você. 2 Pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor             
vem como ladrão à noite. 3 Pois quando dizem: "Paz e segurança!" então             
repentina destruição os atinge, como dores de parto em uma mulher           
grávida. E eles não devem escapar. 4 Mas vocês, irmãos, não estão nas             
trevas, de modo que este dia os domine como ladrão. 5 Todos vós sois filhos               
da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas." 
 
JOEL 3:1-2 

"Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, quando eu trouxer de            
volta os cativos de Judá e Jerusalém, 2 eu também reunirei todas as nações,              
e trarei eles até o vale de Josafá; E ali julgarei com eles por causa do meu                 
povo, minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações; Também           
dividiram a minha terra." 
 
ZACARIAS 12:3 

"E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra muito pesada para todos            
os povos; todos os que a abandonarem serão cortados em pedaços, embora            
todas as nações da terra estejam reunidas contra ela. 
 
DANIEL 9:27 

"Então ele confirmará um pacto com muitos por uma semana; mas no            
meio da semana porá fim ao sacrifício e à oferta. E na asa das abominações               
haverá alguém que faça desolação, até que a consumação, que é           
determinada, é derramada sobre a desolada”. 
 
GÊNESIS 13:14-17 

"14 E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele:“ Levante              
seus olhos agora e olhe para o lugar onde você está - norte, sul, leste e                
oeste; 15 para toda a terra que você vê que eu dou a você e               
seus[c] descendência para sempre. 16 E farei seus descendentes como o pó           
da terra; para que, se um homem pudesse numerar o pó da terra, seus              
descendentes também fossem numerados" 
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fonte: https://444prophecynews.com/a-great-battle-glynda-lomax/ 

 
Uma Grande Batalha 

 
Não se apegue com a vida que você tem, porque está mudando agora. 

Guarda tesouros no céu e não confie nas coisas que você tem na terra 
porque bem em breve tudo estará perdido, exceto o que você tem feito pelo 
Meu Nome. 
 

O que vem em adiante é uma grande batalha, uma que você nunca 
tem visto antes. A batalha final entre o bom e o mal está logo no horizonte. 
prepare para ver coisas que você nunca viu antes. 
 
Em breve, você estará em minha casa Comigo. Alegre-se! 
 
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 
e onde os ladrões minam e roubam; 
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, 
e onde os ladrões não minam nem roubam. 
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração”,  
Mateus 6:19-21 
 
“Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade; que 
me falta ainda? 
Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 
aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 
E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas 
propriedades. 
Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil 
entrar um rico no reino dos céus. 
E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 
Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem 
poderá pois salvar-se? 
E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a 
Deus tudo é possível”, Mateus 19:20-26 
 
“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas”, Mateus 6:33 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/16/enemies-of-christ/ 

 
INIMIGOS DE CRISTO 

 
Escrituras 
Apocalipse 3:14-22 
João 4:19-26 
Lucas 17:19-31 
1 João 2:15-17 
 
ASSIM DIZ O SENHOR: 
 

Como Salomão foi abençoado do Alto, tome nota e considere isso; seu            
coração se voltou para aqueles deuses estrangeiros que o cercavam. Na           
medida que ele abraçava esses deuses em seu coração, juntamente com           
seus costumes, você também abraçou todos esses deuses e suas práticas           
que não são de Mim.  

Ao fazer isso, você está agora em inimizade contra o Pai do alto e se               
inimigos da Cruz de Jesus Cristo.  

Eu chamei vocês como um povo para serem separados, um povo           
peculiar, separado, como uma coluna de ouro - cada um de vocês            
enriquecendo cada parte do Meu Corpo, Meu Templo. 

Há entretanto aqueles que NÃO se voltaram, e nem abraçaram, nada           
além de Mim e Minha Palavra. Esses são os Meus Filhos, e estão altos diante               
de Mim, altos como os Cedros do Líbano. 

Estes são aqueles que Eu tenho separado. Eles esperam por Mim em            
horas diferentes de vigílias do dia e da noite, Me buscando somente. Estes             
são pessoas que pertencem a Mim, Meu Templo, Meu Verdadeiro Templo e            
Meu Corpo. Eles Me adoram em Espírito e em Verdade. 

Os ímpios são aqueles que seguem seus próprios caminhos usando o           
Meu Nome. Esta estrada parece certa aos seus próprios olhos, mas em            
verdade vos digo que eles estão com os incrédulos. E essa estrada malvada             
os leva à morte e à destruição. 

Esses são pessoas que ouvem conselheiros ímpios, conselheiros como         
os duros mestres-tarefa e mágicos do Faraó no Egito. Mesmo assim, Eu            
tenho levantado esse tipo de pessoas para trazer destruição e mostrar uma            
distinção daqueles que são Meus pela Minha Glória e pelo Meu nome. 

Esses jovens conselheiros são como aqueles que Eu levantei após a           
morte de Salomão. Eles irão sentir a minha ira e castigos dolorosos. 

Contudo, Eu declaro que um décimo permanecerá como uma semente          
sagrada para a Minha Glória, somente.  
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Minha ira e punição estão prontos para serem executados com toda a            
justiça, porque Eu sou um Deus justo. Muitos tem abandonado a verdade.            
Sendo assim, Eu devo passar meu julgamento de chicotes para escorpiões. 

O tempo dos conselheiros sábios de Deus, aqueles que conheciam o           
SENHOR e Meus caminhos, são poucos. Pois em verdade vos digo que o             
machado está AGORA na raiz da árvore. O que sobrará são jovens malvados             
e ímpios. 

Eles não sabem nada de Meus caminhos e nem temem o SENHOR.            
Sim... o Meu castigo tem agora mudado de chicotes comuns para caudas de             
Escorpiões, pois eles rejeitado a Palavra do SENHOR. 

Eles rejeitaram o Meu Verdadeiro sacrifício, a entrega do Meu Filho           
Único, Jesus Cristo. Eles tem abandonado o caminho da cruz. Eles aboliram            
a cruz e substituindo ela por ídolos de pedra, madeira e todo tipo de              
idolatria. O seus corações escureceram com todo o tipo de desejo maligno            
que Me provocam. 

Eu digo neste dia eles se prostituíram com deuses estrangeiros os           
quais são como nada. Eles não são deuses de jeito nenhum. Eles são todos              
fúteis. E, por causa disso, cairá Minha Mão do Julgamento. 

 
EU SOU O SENHOR. Me procura e viva! 
 
A idolatria de 'esposas estrangeiras', ídolos das nações vizinhas, tem          

enganado você lentamente e silenciosamente. A mão do diabo tem te levado            
dolorosamente à morte e à destruição, pois a destruição está chegando e a             
escuridão está aqui. 

Eles tem te tirado para longe do antigo caminho, o Caminho estreito            
que leva para Vida. Os deuses que você adora são do caminho largo dos              
filisteus do próprio inferno. Você tem seguido a doutrina dos demônios para            
a sua vergonha. 

Deuses do materialismo, conveniência e riqueza tem enganado e         
manipulado você para uma cova que foi sua própria criação. Você se deleita             
com luxo, esse falso senso de segurança que você mesmo criou, mas dentro             
de seu coração são todos os tipos de maldade e imundície. Você parece             
branco e imaculado por fora, mas dentro de você, dentro de seu próprio             
coração, existem ossos de homens mortos. Você é uma camuflagem. 

Em verdade vos digo que TODOS serão removidos apenas Pela Minha           
Mão; cada edifício. Cada estátua de ídolo é como uma provocação de sua             
rejeição contra Mim.  

Eu sou contra você filisteus! Eu estou contra TODOS aqueles que tem            
rejeitado o caminho da justiça e rejeitado a Minha Palavra, embora, em um             
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época, você Me conhecia. Tudo o que você tem se tornado e tudo o que você                
tem se tornará como escombros, poeira e cinzas. 

A pedra angular de Jesus Cristo, que já foi o seu fundamento seguro,             
agora está desfeita! Você está desfeito! Você tem rejeitado a Minha Palavra            
e tem Me substituído por deuses que não são deuses de jeito nenhum! Povo              
tolo, nações tolas, você é um povo cujo deus NÃO é o SENHOR. Sua morte é                
iminente. 

Por suas ações rebeldes, Eu o substituirei. Uma vez você era uma            
nação poderosa, abençoada, mas agora libertarei Minha bondade, bênçãos e          
Glória para outra nação, uma nação desconhecida, um povo humilde cujos           
corações estão prontos para receber o que Eu devo dar, pois Eu os tenho              
preparado. Eu tenho levantado essas pessoas por um tempo como este. 

Por causa de seus corações teimosos, sua nação que já foi uma nação             
de grande esplendor, como o rei Salomão, esse que foi adornado com todo             
dom de sabedoria, conhecimento e riqueza da Minha Mão, vestido com mais            
beleza do que todos os lírios de cada nação, agora sereis reduzidos a um              
décimo. 

Eu tenho dado tempo para você se arrepender. Eu tenho esperado,           
mas em vão, você continuou com sua maneira obstinada e rebelde. Na            
vaidade, seus corações enganados não podiam deixar de lado as coisas           
devotadas a seus ídolos. Porque o que você pensa que é precioso é como              
lixo podre para Mim. 

 
Por acaso você não sabe! Ou você não tem ouvido que EU SOU o Deus               

de Abraão, Isaque e Jacó? 
 
Eu sou o Deus vivente. Eu sou Aquele que era bem no início e será até                

bem no fim. Eu, o SENHOR, não mudo. Eu sou de Eternidade. Eu sou Ele               
quem criou os céus e a terra. 

Eu verdade vos digo: você tem procurado riqueza nesta terra. Isto foi            
dado a você pelo príncipe deste mundo. Ele tem cegado os seus olhos e você               
tem participado dos deuses dos filisteus! 

O pior de tudo é que você alega que você vê. Mas você está              
espiritualmente cego, pois você tem ouvido homens de cada nação ao seu            
redor e abraçou os deuses deles! Você tem ouvido do orgulho do homem, se              
apegou ao orgulho da vida, rejeitou o bem por cada mal. 

Você tem criado ídolos do mero homem, mesmo sendo eles de apenas            
poeira e cinzas. Eles tem enrolado em torno do seu coração como a morte.              
Você tem se afastado do SENHOR, que é o Doador de Vida e da saúde para                
o seu corpo. Os tumores, como aqueles infligidos aos adoradores de Dagon,            
serão como uma maldição para você sem cura. E, mesmo assim, você não             
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retorna para Mim, devido ao seu culto aos deuses falsos e a sua rejeição ao               
Autor da Vida. 

Entenda isto: Eu tenho escolhido quem Eu tenho escolhido e estes Eu            
levo para um lado, como fiz com Meus primeiros discípulos. Eu revelo a             
Minha Verdade claramente, até os simples podem entender. Esses são os           
Santos que são humildes e sem escolaridade nos caminhos do mundo, sem            
escolaridade na injustiça. Em verdade Eu vos digo que muitos são           
chamados, mas poucos são escolhidos. 

Eu, Eu mesmo, predestinei àqueles a quem salvarei e àqueles nos           
quais pereceram, como Judas Iscariotes. Eu escolhi Judas desde o início para            
fazer parte da Minha Igreja, mas a traição dele foi, em última análise, pela              
Glória de Deus. Ele foi enganado pelo amor ao dinheiro e honrou os mesmos              
homens que se opunham a Mim. Aqueles que seguiram religiosamente a Lei            
e não receberam e nem andaram no Meu Caminho de santidade ou pelo Meu              
Espírito. 

Em verdade vos digo que a mão do homem com a garrafa de uísque              
tem mais coração para Mim. Seus corações são como pedra! Você vê agora             
o porque Eu sou Jesus, amigo dos pecadores. Eu vim pelos pecadores, não             
pelos justos que não precisam de Mim. Na hora marcada, Eu vim para servir              
e considerar cuidadosamente aqueles a quem Eu revelo minha Glória. 

Meus filhos, tenha cuidado com aqueles que o confortam como Jó. Eles            
o fazem com a própria sabedoria deles. Com as suas palavras religiosas            
bem-intencionadas. Estes são os cães, os lobos em pele de cordeiro. Aqueles            
que manipulam pela letra da Lei tendo eles corações de pedra. 

Eles andam em bruxaria, conforme o espírito de Jezabel, controlando o           
Meu povo, as minhas ovelhas perdidas e aqueles fracos na fé, apesar deles             
serem meus. O orgulho é o manto deles, e no orgulho deles os derrubarei de               
uma grande altura. Esses consoladores falsos, trabalhando no espírito de          
jezabel. Eles não se importam com Minhas Ovelhas. Eles são profundamente           
enganados, presos em seus próprios corações de justiça própria. Eles acham           
que está tudo bem! Não está! Um despertar rude é iminente! 

Eu, o SENHOR, não mudo e nem os Meus caminhos são           
desconhecidos. Eu Honrarei e cumprirei Minha aliança de paz com aqueles           
que andam pela fé e não pela vista. 

Chegou a hora dos tem chegado. Está aqui. Eu vou permitir que            
muitos passem pelo Meu fogo refinador. Ele é essencial para remover toda a             
impureza. Do mesmo jeito que Eu fiquei cortando muitos homens do           
exército de Gideão, do mesmo jeito refinarei o Meu Povo para testar aqueles             
que realmente têm um coração em Mim. 

 
Sim, Eu, o SENHOR, não mudo. 
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Do mesmo jeito que Eu trouxe Pedro ao lado e lhe perguntei para ele              

três vezes: "Você me ama?" Do mesmo jeito, Eu vou levar o Meu povo ao               
lado, para que estes sejam provados para fazer obras maiores para Mim. 

Vai custar muito caro; pois na verdade vos digo que, neste dia, a             
menos que você pegue a sua cruz, diariamente, e Me siga, você cairá do              
caminho.  

Bem-aventurados vocês que são insultados por Minha causa, porque         
de vocês é o Reino de Deus. 

O mendigo nesta terra não recebeu sua recompensa aqui na terra,           
mas para a vida eterna. Assim será as multidões que só encontrarão sua             
recompensa somente neste mundo, pois eles amaram somente as coisas e           
os prazeres desse mundo. Eles perderão por toda a eternidade. 

Você é rico e não precisa de nada? Em verdade Eu vos digo que você é                
pobre, nu e cego. Seria melhor ter seus olhos arrancados como Sansão para             
remover a sua visão deste mundo e de seus prazeres do que abandonar a              
vida eterna. 

No entanto, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os            
primeiros. 

Você escolheu o Rei Saul e não o Rei Davi 
 
EU, O SENHOR FALA.... 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/15/wall-of-fire/ 

 
 

MURALHAS DE FOGO 
 
Palavra profética dada ao meio-dia 25 de outubro de 2016  
 
“E eu mesmo serei uma muralha de fogo ao redor, declara o SENHOR, e Eu               
serei a sua glória interior”, Zacarias 5:2 
 
Escrituras 
Mateus 13:44-45 
Zacarias 2 
Oséias 8 
 
ASSIM DIZ O SENHOR… 
 

Ouça Minha filha! Escute! Você que está machucada com chicotadas          
por tempestades e não está encorajada. Veja, Eu te remi como Rute e             
Abigail, verdadeiras filhas que se curvaram ao Seu Senhor, e é assim que             
você também se curvou a Mim. 

Eu conheço todos os seus problemas e o tanto que é fraca de coração              
em relação àqueles que não consideram o Reino de Deus com toda a justiça.              
Mas, Eu te digo a verdade: Minha filha, aqueles que Me buscam de todo o               
coração, Me encontraram; Eu virei cheio de bondade. 

Veja! Presta atenção! Eu estou te protegendo como um muro de fogo.            
Este muro de fogo está ao redor de todos aqueles que Eu amo. Não tenham               
medo Meus filhos e filhas, pois Meus anjos poderosos foram enviados para            
protegê-los. Eles vigiam sua vida. Suas espadas flamejantes estão prontas          
para a batalha contra os principados e poderes das trevas. 

Óh minha amada filha! Não temas! Pois Eu tenho te redimido. Você é             
amada pelo Próprio Príncipe da Paz. 

Olha, Minha filha! Olha, Eu estou sentado, nas nuvens do Céu e Minha             
Glória, Eu não vou dar a nenhum outro. 

Eu falo com carinho aos Meus filhos, assim como Eu estou falando com             
você, Eu digo: não tenha medo, pois Eu tenho visto todas as suas lágrimas.              
Eu tenho visto a sua pobreza contudo você é rica, rica em Mim! Eu vejo sua                
vida QUE ninguém teve igual e muitos te odiaram sem uma justa causa! 

Minha filha, Meus filhos, saibam disso! Eu te amo. Continue a Me            
chamar! Olha! Eu estou descendo em sua direção. Eu inclinei Meus ouvidos            
em sua direção, pois em verdade vos digo: Eu tenho ouvido todos os seus              
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gritos do céu. Embora você tenha sido derrubada, Eu te levantarei; tenha            
bom ânimo, segure na Minha Palavra, pois Eu sou Fiel e Verdadeiro. 

Eu vou falar muitas palavras através de você, Minha filha. Você é            
amada por Meu Filho; pois Eu verdadeiramente conheço aqueles que          
pertence a Mim. 

Permaneçam em Mim, permaneçam em Mim, humilhem-se       
continuamente perante Mim; continue procurando a Minha Face, pois Eu          
estou aqui esperando ouvir de você. 

Saiba disso! Eu tenho colocado um muro de fogo ao redor daqueles            
que Me pertencem, meus verdadeiros filhos e filhas. Pois Eu tenho muito            
mais coisas para lhes mostrar nos reinos espirituais, pois a escuridão tem            
descido sobre esta terra. Satanás e suas legiões estão correndo em grande            
velocidade. Eles estão se agrupando em poder porque até mesmo o Meu            
próprio povo tem quebrado a Sua aliança comigo. 

Toque a trombeta, Meus Santos Queridos! Pois uma águia tem          
descido, a maldade foi libertada, pois o Meu povo tem se tornado um povo              
de lábios impuros. 

Fale claramente! Pois em verdade vos digo que aqueles que se           
desviaram de Mim e dos Meus Caminhos para o caminho da destruição, eles             
serão lançados juntos com os incrédulos. O santo tem se tornado profano. 

Oh! como o Meu coração se entristece com a incredulidade até mesmo            
daqueles nos quais Eu tenho chamado. 

 
Óh engano! Óh engano! 
 
Então Eu te digo hoje Minha filha, permaneça aonde Eu tenho colocado            

você. Permaneça humilde diante do Seu Deus, pois não há ninguém mais            
além de Mim, filha; pois todos os outros deuses são como nada. Eles são              
apenas um vapor no vento. 

 
Óh engano! Óh como o Meu coração se entristece com o que está por              

vir. 
 
Sim, Minha filha, você é amada além da medida. Avise Meu povo, pois             

é isso que Eu tenho planejado para você. Eu tenho te treinado você mesmo              
desde o início. 

Alerta o Meu povo, alerta o Meu povo para voltar para Mim. Abandonar             
TUDO e Me seguir, pois todo o restante não vale nada. 

A salvação é o maior presente que Eu dei ao Meu povo. Não há nada               
mais nesse mundo tão valioso quanto a salvação. Ela é a pérola com um              
preço muito alto. 
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Muitos do Meu povo começaram bem. Eles mantiveram os olhos em           
Mim. Mas, agora, eles tem se enroscado nos caminhos desse mundo, na            
cobiça dos olhos e no orgulho da vida. Eles tem jogado e descartado Meu              
sacrifício para fora como se não fosse nada; mesmo assim, Eu tenho dado             
tudo, até mesmo o Caminho para a vida eterna. 

Minha filha, você é Minha profeta e vai ver que Eu vou levantar muitos              
nestas últimas horas no espírito de Elias - ungido com uma porção dupla             
como Eliseu. 

Meu fogo de santidade está chegando e Eu digo 'Quem permanecerá?'           
Pois muitos estão esmagados pela humildade de Meu Filho e Seu Evangelho.            
Ele é a Rocha da ofensa, a Pedra Angular de Sião. 

Então, Me escuta Minha filha, fale claramente, escreva claramente,         
quaisquer que sejam os presentes que Eu tenha lhe dado, use eles para a              
Glória do Meu Nome.  

Pois o Meu Reino não é deste mundo. Meu Reino não se ajuntará com              
os profanos ou imundos, pois há muitos que vivem uma vida que não é de               
Deus mas ficam declarando que Me conhecem! Mas Eu vejo tudo e testo             
cada coração do homem. 

 
Eu, o SENHOR, não vou ser ridicularizado. Eu sou um Deus Santo e Eu              

não vou conhecer nenhuma pessoa ímpia. 
 
Presta atenção! Meu Muro de Fogo está ao redor daqueles cujos           

corações buscam o Reino de Deus. Para aqueles que não têm outros deuses             
diante de Mim. 

Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração             
para entender, Eu digo, escute somente Ele! Escute o Meu filho amado! 

 
Corra!...  Corra!... Corra!... para Aquele que é poderoso para salvar. 
 
Fuja! ... fuja! ... fuja! ... da ira vindoura. 
 
Sim, Minha filha, Minhas filhas, Meus filhos, enquanto você tem o           

sopro da vida dentro de você, alerta o Meu povo sobre a Ira vindoura do               
SENHOR. 

Pois, na verdade Eu vos digo que não é um dia de alegria, mas de luto. 
 
Eu sou Ele que tem te enviado. 
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fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/17/revival-of-repentance/ 
 
 

REAVIVAMENTO DE ARREPENDIMENTO 
[Renascimento do Espírito Santo] 

 
Escrituras: 
Lucas 3:4-18 
Isaías 55 
2 Crônicas 7:14 
 

Eu estou fazendo um caminho onde não havia caminho antes para           
aquele povo que foi abandonado, rejeitado ou expulso. 

Do céu, somente pela Minha Mão, Eu reduzirei a pó as montanhas e             
sacudirei as planícies a níveis profundos onde Eu jogarei muitos ídolos, para            
nunca mais serem vistos. 

Antes do retorno de Meu Filho, Eu vou sacudir todas as nações de seus              
orgulhos e complacências de que tudo está bem e continuará como antes.            
Eu vou trazer uma grande calamidade a todas as potências econômicas,           
reduzindo eles a cinzas. 

Meu Reavivamento do arrependimento que cairá do céu, não vai ser           
agradável e bonito. Ele não vai ser um reavivamento planejado e organizado            
pelos homens, porque o pecado é imundo e uma depravação que nenhum            
homem consegue entender. 

Meus caminhos não são os seus caminhos e Meus pensamentos não           
são os seus pensamentos. Não se apóie em seu próprio entendimento, e não             
siga as tradições e agendas deste mundo ou da igreja criada pelo homem.             
Pois os seus caminhos são uma abominação aos Meus olhos e coração, e             
cheios até a borda com hipocrisia, maldades, mentiras, injustiça e          
assassinato. 

O mundo e a igreja criada pelo homem, chamada cristianismo, seguem           
os desejos da carne. Eles procuram continuamente aparências externas,         
sempre procurando resultados para perpetuar o orgulho do homem. Eles          
estão destinados a cair de uma grande altura. 

Mas Eu sou o SENHOR que examina o coração, e Eu vejo todos os              
segredos do coração dos homens, desde a manhã até os longas horas da             
noite. Preste atenção Meu povo, pois Eu sou o SENHOR e todas as coisas              
que você esconde com tanto cuidado, Eu posso ver. 

O Reavivamento está chegando, mas é como uma onda de proporções           
tão grandes que expõe o pecado, até à Casa de Deus. Eu não disse que 'Meu                
julgamento cairá?' Sim, Meu Reavivamento é para o arrependimento. Não          
resta mais nada senão o arrependimento. 
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O julgamento CAIRÁ, o fogo do Espírito Santo cairá com grande fervor. 
Não se alegrem com isso. Pois esta não é uma hora de dançar, mas de               

chorar e de lamentar, pois o fedor do pecado chegou aos céus e continua a               
transbordar. 

Rejeite os ensinamentos do homem. Rejeita suas próprias agendas,         
pois, se não o fizer, você será varrido pelos furacões. 

Muitos negligenciaram o coração daqueles que não podem sobreviver         
por si mesmos, mas Eu escolhi aqueles fora da igreja que não se uniram à               
sua hipocrisia e apostasia chamada cristianismo. Em verdade te digo que           
Cristo NÃO tem parte com esses, pois essas pessoas são obreiros de            
iniqüidade; Eu não os conheço. 

Se você ama como Cristo ama, então Me amaria e obedeceria aos            
Meus mandamentos. 

Se você me Amasse, você seria cumpridor da Minha Palavra e não            
somente ouvinte. 

Se você me amasse, caminharia uma milha extra, entregaria TUDO o           
que tiver aos pobres e considere e cuide das preocupações dos outros antes             
de si mesmo. 

Não falei em Minha Palavra, pois, de fato, está escrito, muitos           
blasfemam de sua religião do cristianismo por causa de sua própria           
hipocrisia. 

Eu sou contra esses líderes, pregadores que falam a Minha Palavra           
com um espírito humano, pois eles pertencem a Satanás e seus demônios.            
Eles falam de um conhecimento desse mundo o que não tem nada a ver com               
o Reino de Deus. 

Eu repreendo aqueles a quem Eu amo, porque em verdade vos digo            
que muitos não estão prontos para Me receber. Um reavivamento do           
arrependimento está chegando a muitas nações, mas isso será de saco,           
cinzas e jejum. 

Minha igreja tem se tornado pior do que Sodoma e Gomorra, por isso             
digo novamente: 'Eu não julgarei essas pessoas, as nações cujos pecados           
são piores que Sodoma?' 

Em verdade vos digo que você não se importa com as almas perdidas,             
essas pessoas a quem Eu amo. Você está querendo uma saída rápida para             
evitar ser perseguido por causa de Jesus Cristo. 

 
ARREPENDA… 
 

Meu fogo está perto e quem suportará esse reavivamento? 
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Sim, Meu reavivamento do arrependimento está chegando para salvar         
os perdidos, salvar os pobres de espírito, salvar as viúvas, os órfãos, e os              
outros órfãos que nada têm. Eles não têm nada por causa do pecado de              
corrupção moral e espiritual, de depravação, da ganância… você não se           
importa com as Minhas ovelhas perdidas pelas quais Eu morri. 

 
ARREPENDA... 
 

Caia de joelhos, Óh nação impura que outrora Eu tinha abençoado! 
A sua lâmpada foi removida e Eu tenho cuspido para fora aqueles que             

são mornos, embora eles ainda não conseguem perceber. 
Eu vou trarei um tipo de trevas como nunca foi visto antes; será pior              

do que o que está por vir para muitos no inferno. 
 
ARREPENDA... 
 

Fuja para o arrependimento porque Jesus pagou por tudo. 
 

ARREPENDA... 
 

Pois o Meu reavivamento vindouro é um reavivamento ao         
arrependimento isso com muito choro e lamentação. 

 
Em verdade vos digo que este é o VERDADEIRO santo reavivamento. 
 

ARREPENDA… 
 

Eu sou o SENHOR 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/18/him-that-stole-shall-steal-no-longer/ 

 
 

AQUELE QUE ROUBOU NÃO VAI ROUBAR MAIS 
 
Escrituras: 
João 1:1-18 
João 10:1-18 
 
 
ASSIM DIZ O SENHOR: 
 

Estou libertando Meu povo das mentiras do inimigo. 
 

Hoje Eu declaro que aquele que roubou não vai roubar mais, a astúcia             
dos homens esta desfeita! 

Tudo está revelado. Os inimigos de Deus semearam corrupção e          
mentira em Meu Nome. Esses são aqueles que em seus orgulhos semearam            
para a destruição. Eles tem semeado o vento agora devem colher o furacão. 

Essas pessoas, hipócritas, fariseus tem se vendido pelo amor ao          
dinheiro. Estes são aqueles que usam a Palavra de Deus para amassar a             
verdade com toda injustiça. 

Onde essas pessoas oprimiram o Meu povo, agora é a hora de colher o              
que plantaram. Esses são aqueles que não deram nenhum frutos. Esses são            
aqueles que não vêem nenhuma necessidade de arrependimento, pois em          
suas próprias mentes, eles se justificam. O tempo da Minha reunião está            
aqui. Alguns para o favor de Deus e outros para a ira. 

Eu Te digo Meus filhos, aquele que o roubou, não roubará mais; pois a              
Minha palavra é Verdadeira. Eu sou Fiel e Verdadeiro. Minha palavra é certa             
e sobre a Minha palavra, Eu criei a fundação deste mundo, porque Eu sou a               
Rocha das Eras. 

Eu sou a Verbo e em Mim não há mentira; não há nenhuma palavra              
torta. Eu sou aquele que endireita os caminhos tortuosos e Eu sou aquele             
que nivela as montanhas para torná-las boas para passagens. Eu sou tudo o             
que você precisa, pois Eu sou o Verbo, como está escrito: "No princípio era o               
Verbo e o Verbo estava com Deus e a Verbo era Deus". 

Eu sou o seu tudo em tudo. O que é o homem que você está atento a                 
ele? O que ele pode adicionar à Minha Palavra? Em verdade vos digo que              
qualquer um que acrescente ou retire da Minha Palavra Eterna, será visitado            
com as pragas descritas em Minha Palavra e aqueles que tirarem da Minha             
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Palavra Eterna, perderão sua recompensa. Perderão qualquer esperança de         
compartilhar na Árvore da Vida. 

Eu digo novamente, por que você vai ao homem? Por que pagar pelas             
coisas que Eu te dei livremente? Por acaso Minha Palavra não declara a             
todos: “Vinde todos os que têm sede, venham às águas; e você que não tem               
dinheiro, venha, compre e coma! Venha comprar vinho e leite sem dinheiro,            
sem custo.” 

Por que gastar o seu dinheiro com o maná de ontem? Pois esses             
homens o alimentam de maná adulterado, maná esmagado, desfiado em pó,           
pelo qual não há nem migalhas para os cães? 

Minha Palavra não é o suficiente? O Meu braço é muito curto? Você             
acredita que Eu sou o Doador de toda a Vida? Se você não acredita nisso,               
por que fala do Meu Nome? Em verdade Eu vos digo que muitos de vocês               
estão falando mentiras e o seu pai é o pai de todas as mentiras. 

Para aqueles que Me amam, para aqueles que verdadeiramente Me          
seguem, para aqueles que Me buscam com todo o seu coração, Eu declaro             
hoje, aquele que roubou não roubará mais. 

O tempo chegou para os ladrões e assaltantes. Aqueles que usam o            
Meu Nome para trancar o Meu Reino pela força. Eles devem encontrar a             
porta fechada por toda a eternidade, pois quando Eu fechar essa porta,            
ninguém pode abri-la. 

Para Meus amados filhos, Eu estou abrindo uma porta nova com novas            
oportunidades para Me servir em verdade e amor. Portas abertas para trazer            
muitas almas perdidas. Almas que nunca ouviram falar do Meu Nome. Almas            
não poluídas por homens astutos e tradições de homens. Almas que estão            
prontas para serem trazidas amorosamente para o Meu Reino. 

Eu também estou abrindo novas portas onde o profundo         
arrependimento está disponível. Onde o Meu amor nunca te deixará ir.           
Trarei você de volta ao seu primeiro amor. Sim, aquele que roubou, não             
roubará mais. O seu tempo é curto. O seu final é seguro e permanente. 

Eu sou o Bom Pastor. Eu sou a Ressurreição e a Vida. Eu sou aquele               
que cuida das minhas ovelhas perdidas. Mentiras que foram faladas para as            
ovelhas. As ovelhas foram deixadas sem nenhuma esperança da Minha          
Verdadeira Palavra. Pois Eu sou Jesus, Eu sou o Verbo que se fez carne. 

Minha ira se acende contra aquelas pessoas cujas palavras, palavras          
duras, quebraram o espírito de Meus filhos. O tempo deles acabou. Eles,            
certamente, não escaparam do Meu Julgamento. Eu tenho construído a          
riqueza e prosperidade deles, para que, quando eles forem removidos, tudo           
irá para você. Sim, aquele que roubou não roubará mais e tudo o que o               
inimigo construiu com orgulho será um presente para você. Pois quando           
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meus filhos deixaram o Egito, eles foram embora com grande favor e            
provisões pela Minha mão. 

Não há nada muito difícil para mim? Meu braço é muito curto para             
abençoar cada um de meus filhos? Saibam disso, guardei o melhor vinho até             
o fim. Eu tenho reservado as maiores bênçãos para aqueles que sofreram            
em lágrimas. A manhã está aqui! A manhã tem começado. Está aqui! Feixes             
de alegria estão aqui! 

 
Quem está aqui, Meu amado, quem está aqui é Eu SOU. EU SOU QUE              

EU SOU está aqui!  
 
Você entende o que Eu estou lhe dizendo, meus filhos? O Grande EU             

SOU está com você! EU SOU está aqui com você! Se Deus é por você, quem                
pode estar contra você? 

EU SOU por vocês, meus filhos! Eu tenho sempre estado com você, e             
por que não estaria? Então, deixa aquele que roubou não roubar mais.  

Eu sou TUDO que você precisa! O que mais há Meus filhos? 
Deixa aquele que acrescenta à Minha Palavra, permanece desfeito!         

Deixa aquele que tira da Minha Palavra, que seja entre os amaldiçoados. 
Eu tenho movido o céu e a terra para colocar você em uma posição de               

Meu favor, pois Eu tenho falado, e assim será. 
O tempo tem chegado, e é agora, que os anos que os gafanhotos             

comeram, não devorarão mais. Tudo o que foi perdido será recompensado           
de volta para você. 

Alimente-se em Mim neste dia. Alimente-se de Minha carne.         
Alimente-se de Meu maná fresco hoje. 

Hoje a porta está aberta para aqueles que andam comigo até os meus             
caminhos santos. Esta porta que ninguém pode fechar! 

Hoje a porta se fecha para aqueles que roubam, assaltam e destroem            
dos Meus cordeiros e ovelhas. Eles não vão devorar mais e esta porta que              
ninguém pode abrir! 

Hoje, Meus filhos, vocês estão de pé sobre a Rocha das Eras que não              
será movida, pois vocês estão de pé em Cristo Jesus! Amém! e todos eles              
choram Santo! Santo! Santo! Amém! 

 
EU SOU O SENHOR 
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Fonte: https://444prophecynews.com/i-want-you-to-head-into-the-storm-cryptic1/ 
 

 
 

EU QUERO QUE VOCÊ ENTRE NA TEMPESTADE! 
 
24 DE FEVEREIRO DE 2020 16:23 
CRYPTIC1 
 

Em 23.2.20, eu estava assistindo a um vídeo do Midnight Hour Oil            
chamado 'Chegou a hora de trabalhar Igreja!'. No vídeo, esta pessoa no            
YouTube compartilhou um sonho que ela teve do Senhor. Nesse sonho, ela            
estava olhando por uma janela e viu uma grande tempestade se           
aproximando.  

Muitos grandes barcos a motor estavam indo para a segurança da           
costa a uma velocidade máxima, mas havia um pequeno barco que se            
destacava.  

Estava lento mas seguramente indo na direção oposta, direto ao meio           
da tempestade. Enquanto assistia ao vídeo, no meu espírito, ouvi 'você é o             
barco'. Então eu recebi esta mensagem. 

 
QUERO QUE VOCÊ VÁ PARA A TEMPESTADE! ENQUANTO O MUNDO AO           

SEU REDOR SE DESINTEGRA - SEJA DE MEDO OU DESTRUIÇÃO, EU QUERO            
QUE VOCÊS, MEUS FILHOS, VÁ PARA A TEMPESTADE E VÁ PARA A            
BATALHA! MINHA IGREJA TEM ADORMECIDO POR TEMPO DEMAIS E NÃO É           
SOMENTE A HORA DE LEVANTAR MAS PARA MARCHAR PARA A BATALHA           
PARA FAZER A MINHA OBRA! 

 
Eu te chamo agora, oh igreja, para que se levante mais uma última             

vez! Esta é a hora da sua chamada! Esta é a hora da sua redenção! Ouça oh                 
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santos do Deus Altíssimo! Este é verdadeiramente o seu destino e a razão da              
qual Eu te chamei!  

Não tenha medo! O MUNDO VAI CORRER E ESCONDER, MAS ESTA É A             
HORA DE MEUS SANTOS SE LEVANTAREM E IR PARA O MEIO DA BATALHA!             
Coloque a sua armadura diariamente! Mantenha Minha palavra em seus          
corações e guarde-a para que não seja tirada! 

VOCÊ ANDARÁ EM MEU PODER E AUTORIDADE QUANDO VOCÊ SE          
ARMAR DESSA MANEIRA PORQUE VOCÊ ESTÁ INDO PARA A BATALHA!          
PREPARE-SE PARA A GUERRA! 

Eu Falo da batalha espiritual. A batalha começa nos céus e depois se             
manifesta na terra. 

CHEGOU A HORA, MEUS FILHOS! 
Acorde do seu sono adormecido - há muito trabalho a ser feito! 
As pessoas estão morrendo em todo o mundo e MINHA IGREJA ESTÁ            

DORMINDO EM VEZ DE REPREENDER, PRENDER E LIBERAR, TOMANDO         
POSSE DO TERRITÓRIO, POLEGADAS POR POLEGADAS! NÓS DEVEMOS        
ESTAR SOBRE O NEGÓCIO DO MEU PAI!  

LEVANTE! LEVANTE! LEVANTE! 
Oh igreja - a sua hora chegou assim como chegou a minha hora de              

tentações e provações enquanto Eu andava nesta terra! 
Mas você não enfrentará essas provações, tribulações e tempestades         

sozinhos, pois Eu estarei sempre com você! Mas você deve permanecer em            
Mim!  

Eu sou a videira e vocês são meus ramos que darão muito fruto! 
ESTÁ É A SUA HORA MEUS FILHOS! LEVANTAM-SE! LEVANTEM-SE         

PARA A BATALHA DE UMA VIDA!  
JÁ TEM COMEÇADO! 
 

YESHUA, seu Salvador, que o leva à batalha e à vitória! 
 
Escrituras: 
Salmo 18:39  
Porque você me armou de força para a batalha; Tu subjugaste debaixo de             
mim aqueles que se levantaram contra mim. 
Deuteronômio 20:4  
Porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com você, para lutar contra você              
contra seus inimigos, para salvá-lo. 
Deuteronomy 20:1 
Quando sair para a batalha contra os seus inimigos, e vir cavalos e carros e               
pessoas mais numerosos do que você, não os temas, porque o Senhor teu             
Deus, que te trouxe da terra do Egito, é contigo. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/vision-of-empty-store-shelves-byron-searle/ 

 

 
 

VISÃO DAS PRATELEIRAS VAZIAS DA LOJA 
 
Recebidas em 16/02/2020 
 

Hoje, enquanto orava, o Senhor me deu uma visão de um evento            
acontecendo na minha cidade nos próximos dias.  

Nessa visão, o Senhor me permitiu experimentar esse evento         
enquanto estava ocorrendo. Eu me encontrei no meio do evento, como           
observador, para observar atentamente e perceber tudo o que estava          
acontecendo ao meu redor. 

Começou comigo dirigindo meu veículo atual que eu dirijo todos os           
dias para o trabalho. Não sei se foi um dia depois de chegar em casa do                
trabalho ou se foi um fim de semana. Era um dia ensolarado e             
aparentemente normal, e eu não estava sabendo do que estava acontecendo           
naquele momento.  

Eu estava dirigindo em direção ao centro da cidade para a praça local,             
onde há um Walmart, uma mercearia e várias outras lojas. 

As lojas estão perto de minha casa, aproximadamente 3 a 5           
quilômetros de distância. Enquanto dirigia, ouvi o rádio no carro sintonizado           
em uma estação de rádio local. De repente, minha atenção estava no que             
estava sendo dito no rádio.  

O apresentador ficou muito sério em seu tom e afirmou que estava            
sendo relatado que várias cidades grandes estavam trancadas porque o          
COVID-19 (coronavírus) estava agora espalhando rápido e transformando. 

Ele então disse que todas as pessoas estavam sendo ordenadas a ficar            
dentro de suas casas ou apartamentos. Fiquei um pouco surpreso ao ouvir            
isso sendo dito, pois não sabia que as coisas haviam chegado a esse ponto. 
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A essa altura, eu estava chegando ao meu destino. Quando a área da             
praça estava aparecendo, vi o que parecia ser um tumulto. As ruas que             
levavam à praça e todo o estacionamento estavam cheios de veículos           
estacionados em todo o lugar, com as portas dos carros abertas.  

Esta é uma cidade pequena, com aproximadamente 16.000        
habitantes, e parecia que todos os 16.000 deles estavam nesta praça. Os            
principais locais de atividade eram o supermercado e o Wal-Mart. Eu dirigi            
para o estacionamento, desviando de todas as pessoas enquanto corriam          
loucamente. Todos os espaços e corredores do estacionamento estavam         
bloqueados por veículos, mas consegui entrar no local onde eles colocavam           
os carrinhos de compra. 

Saí do meu carro e fiquei espantado enquanto observava as pessoas           
correndo o mais rápido possível em quase todas as direções, gritando e            
berrando histericamente! Eu estava observando caos e histeria        
completamente e absolutamente! Nenhuma pessoa estava calma. Todos        
estavam correndo, gritando, berrando e chorando. 

Um pouco na minha frente, notei uma pessoa que reconheci e           
perguntei o que estava acontecendo. Ele afirmou que tinha ouvido da           
Guarda Nacional local que eles estavam planejando uma ordem da Lei           
Marcial e que todos teriam que ficar em suas casas. Ele me disse que quase               
todas as prateleiras estavam vazias de comida, água e outros produtos. Ele            
disse que as pessoas nas lojas estavam agindo como animais enlouquecidos           
e raivosos, jogando latas de comida uma na outra e roubando os carrinhos             
de compras uma das outras. 

Eu decidi entrar no supermercado para ver isso por mim mesmo.           
Entrei e foi pior do que havia imaginado - caos completo e brigas de todo o                
jeito!  

As pessoas nas filas de caixas estavam gritando e berrando nos caixas            
porque seus cartões de débito e crédito não estavam funcionando nas           
máquinas e não tinham dinheiro. As pessoas começaram a ignorar os           
registros e acabaram saindo das lojas sem pagar pela comida em seus            
carrinhos. Vi pessoas na frente da loja e do lado de fora da loja atacando               
pessoas que estavam saindo com comida.  

As multidões de pessoas desesperadas agarravam e espancavam as         
pessoas que estavam saindo da loja com comida, pegando toda a comida e             
deixando as pessoas feridas e deitadas no chão. 

Eu observei que as prateleiras foram esvaziadas em questão de          
minutos. Enquanto eu observava, isso me lembrou um bando de lobos           
famintos ou tubarões em completo delírio brigando por comida. Era          
inacreditável ver isso acontecer.  
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Eu me aventurei ainda mais na loja e vi como tudo na loja foi              
totalmente destruído. As portas foram arrancadas das seções de refrigerador          
e freezer e quebradas e jogadas por todo o chão. As prateleiras foram             
empurradas, derrubadas e quebradas. Não havia comida em lugar nenhum,          
em nenhuma prateleira - tudo estava totalmente destruído, completamente         
destruído! 

Então minha atenção foi atraída para as portas nos fundos da loja que             
levavam ao depósito. As pessoas começaram a voltar para lá em busca de             
mais comida, já que a loja estava fechada. Eles começaram a rasgar todas             
as caixas e paletes, procurando comida. Muitas das caixas continham          
produtos de papel e material de limpeza, mas tudo isso foi descartado, pois             
as pessoas estavam loucamente procurando por caixas contendo itens         
alimentares. Eu os vi encontrar e levar comida para animais, porque era            
comida. Eles agiram como se estivessem ganhado na loteria quando          
encontraram comida de cachorro. 

Saí da sala dos fundos e estava novamente na área da loja. Ao olhar              
em volta, vi algumas pessoas que conhecia de algumas das igrejas locais da             
região.  

Todas essas pessoas estavam ali, com um olhar aterrorizado. A          
maioria estava chorando porque era tarde demais e não havia mais nada.            
Aproximei-me deles e perguntei: “Por que você não se preparou para isso?            
Afinal, muitos mensageiros vinha alertando há anos sobre o que estava por            
vir.” 

Um deles me respondeu: “Pensei que iríamos embora antes que algo           
ruim acontecesse! Eu deveria ter ouvido!” 

Enquanto estávamos lá, olhando para as pessoas brigando pelo pouco          
que restava, de repente começamos a ouvir tiros como muitas pessoas que            
chegaram lá armadas. As balas começaram a voar por toda parte, e muitas             
pessoas estavam sendo atingidas. Ninguém veio em seu auxílio ou tentou           
ajudá-los, mas foram deixados no chão sangrando, feridos e / ou morrendo.            
Outras pessoas agora estavam pegando os itens alimentares das pessoas          
que haviam sido baleadas e correram para fora da loja com a comida.  

Todos os funcionários do caixa fugiram por medo de suas vidas. As            
pessoas estavam pegando qualquer coisa que não estivesse amarrada e que           
eles pudessem carregar. 

Voltei para fora e olhei em volta da praça para as outras lojas.             
Observei que agora as pessoas corriam para todas as outras lojas           
procurando comida. O Walmart havia se tornado uma zona de guerra, com            
batalhas de armas na loja e no estacionamento. Muitas pessoas estavam           
mortas ou morrendo. Vi pessoas em outras lojas que tinham pequenas           
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seções de alimentos. As pessoas até correram para o cinema e estavam            
brigando por pipoca e doces. 

Parecia que em uma hora tudo havia passado do normal para o            
completo e absoluto caos e insanidade!  

Foi, então, lembrado pelo Senhor, que Ele havia me dito muitas vezes            
nos últimos anos que esse seria o caso - que a vida como a conhecíamos               
mudaria subitamente e que a maioria não estava preparada. 

Quando estava do lado de fora da loja, vi os veículos da Guarda             
Nacional começarem a chegar na área. Eles rapidamente entraram e          
atiraram em qualquer um que fosse visto segurando uma arma. O cerco,            
Toque de Recolher, havia começado, e ninguém seria permitido na rua.           
Todos devem ficar dentro de casa ou levar um tiro. 

 
Quando a visão terminou, ouvi o Senhor dizer:  
 
"POR QUE VOCÊ NÃO PREPAROU ?? !!!" 
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fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/20/grace-and-gods-razor-sharp-judgement/ 

 
 

GRAÇA E O JULGAMENTO FEROZ DE DEUS 
 
Escrituras:  
Ezequiel 5:7 
Lucas 13:22-30 
João 9:35-41 
 
 

Meus queridos filhos, a Minha Graça está cobrindo vocês agora. Agora           
você está entrando em uma arena Comigo que é desconhecida. É conhecido            
por Mim porque já andei por esse caminho antes, mas para vocês, queridos             
filhos,vocês não andado por esse caminho ainda. 

Este caminho tem tudo a ver Comigo. Este caminho é o caminho            
estreita para o céu. Este caminho é de escuridão absoluta mas tem luz forte,              
pois Eu estou com você. É assim para quem anda pela fé e não pela vista. É                 
um caminho que poucos têm percorrido. É o único caminho que existe            
Comigo. 

Sim, Meus filhos, a Minha Graça é mais gloriosa do que você pode             
imaginar. A Minha Graça é a Rocha Eterna, onde os seus passos estão             
seguros, porque você os colocará em cima dos Meus passos, pois Eu já             
tenho ido adiante de você. 

Diariamente, dá para Mim a tua vida e a tua vontade nas Minhas             
Mãos. Comungam Comigo em espírito e em verdade. O tempo para deveres            
religiosos, palavras religiosas da carne e orações religiosas acabaram. 

Meus queridos filhos, em verdade vos digo que estás mais seguro nas            
ruas do mundo do que em qualquer igreja, pois as suas obras são             
abomináveis para Mim. Eles estão sentados nas mais profundas trevas e se            
tornaram como animais brutos. Seus corações estão escurecidos em         
hipocrisia, mentiras e todas as coisas corruptas e escondidas no subsolo. 

Meus queridos filhos, como Seu pai e Eu sempre te alertei sobre o fogo              
que, se você tocá-lo, você se machucará. Eu te alerto agora:  

 
Fique longe. Mantenha-se afastado de qualquer igreja! 
 
O Meu zelo e O Meu julgamento feroz cairão mais ferozmente sobre            

esses lugares de pecados escurecidos, nos ídolos e em todas as coisas tão             
corruptas, tão corruptas que Eu não posso nem suportar olhar para aquelas            
pessoas. 
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Meus filhos, vocês conhecerão toda a extensão de Minha Graça, pois           
Eu apenas derramarei a Minha Ira sobre a Casa de Deus. Eu tenho dado              
muito tempo para arrepender, décadas, anos, alertas atrás de alertas. 

Esteja no mundo, mas não seja do mundo, mas fique fora de qualquer             
igreja! Pois o Meu julgamento feroz chegou agora à Casa de Deus. 

Eu sou um Pai amoroso. Eu tenho mostrado a você, provei o Meu amor              
a você enviando o Meu único, e único, Filho Jesus para você e Ele está cheio                
de graça e verdade.  

Ele cobriu você com Sua Justiça e com Sua Cobertura e Presença em             
sua vida. Ele dispensa Satanás com um movimento da mão quando ele vem             
para acusá-lo. 

A Minha Graça significa que você é santo aos Meus olhos, aceitável em             
todos os aspectos, amado como amigo e filho de Deus nascido do alto. 

Você é amado além da medida, mas o tempo em que nasceu é sem              
precedentes. Você nasceu em um tempo de julgamento, mas também em           
um tempo onde realmente verá a derramamento da ira de Deus sobre a             
Casa de Deus, que é como uma sinagoga de Satanás. 

Não há nada que você possa fazer para Me agradar na carne, pois os              
que estão sob Minha Graça podem ver e tem entrado no Reino de Deus. 

O Meu reino não é deste mundo, então não se surpreenda, mesmo que             
o mundo te rejeite. A batalha mais feroz como foi para mim é a igreja, as                
pessoas religiosas, as que mantêm sua própria justiça, pois têm um           
conhecimento falso de quem Eu sou. 

Eu digo confie em Mim quando te digo que fique longe de qualquer             
lugar ou ensinamento que você tem recebido da igreja que conhecia! 

Ela já está sentada, preparada e colocada nas profundezas da          
escuridão, os poços do inferno. A raiva dessas pessoas é do próprio Satanás,             
pois todas são da linha espiritual de Judas. 

Você se sentou com ele, Judas, comeu com ele e ficou bem perto dele.              
Você observou os caminhos dele, mas ele nunca pegou nada de Mim ou             
Meus Caminhos.  

Muitos dos Judas estão sendo expostos e seus corações no fundo são            
covardes, cobiçosos e ciumentos, sempre querendo conhecer a Verdade,         
mas nunca Me buscando. O coração de Judas é para agradar o homem             
(especialmente os religiosos) e uma pessoa que ama propinas e favores. 

Eu tenho alinhado a igreja e seus seguidores. Os seus Judas estão na             
fila, prontos para o Meu mais feroz julgamento. Esses lobos, mercenários           
sempre estavam destinados a serem jogados dos penhascos como         
lemingues. Em verdade Eu vos digo que eles são uma multidão além da sua              
imaginação. 
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Essas pessoas tem profetizados e expulsados demônios em Meu         
Nome. Eles tem chamado 'SENHOR SENHOR ', muitas vezes, por toda a vida            
deles. Eu te Digo a verdade, o despertar será como um 'big bang!' O tremor               
deles será porque eles tocaram a pupila de Meus olhos. Eles tem tocado até              
mesmo nos Meus ungidos pequeninos e eles puseram os seus pés no Meu             
Santo Monte. 

Verdadeiramente, Eu te digo, o mundo e as nações ao redor da igreja             
são mais justos em Meus olhos. Essas pessoas perderam todo o decoro.            
Todo o senso comum do que é certo e todo o seu raciocínio tem sido               
tampado pela raiva e pelo ódio provocado por Satanás. 

Meu julgamento feroz está aqui e você o verá, Meu amado. Vossos            
corações serão cobertos para sempre na Minha Graça e, para este fim, Meu             
Amado, você vai Me louvar, o vosso Senhor e Rei. Pois Eu terei piedade de               
muitos neste mundo. Eu farei compaixão cair em lugares que o           
surpreenderão. 

Somente escute apenas a Minha Voz! Pois isso é o seu próprio fôlego,             
a sua própria vida! 

Preste atenção aos Meus alertas, pois liberarei a Minha ira. A Minha ira             
feroz sobre aqueles que sempre estavam destinados à destruição. Mas          
mesmo nesta Minha Graça, o Meu Favor tem sido mostrado de várias            
maneiras.  

Sim, Meus filhos, o que vocês estão vendo é o restante de Judas e a               
queda deles é iminente. 

Não se desespere, Meu Amado, não tenha medo pois o Meu Sangue, a             
Minha Aliança, a Minha Graça, o Meu Amor te cobriu completamente. 

Lembre-se, portanto, agora, que não há condenação para os que estão           
em Cristo Jesus! Sim, todas as acusações apresentadas a mim por Satanás,            
Eu descarto. 

Não se preocupe com seus erros, suas fraquezas, pois Eu tenho           
cobrido todos vocês, pois Eu sei que seu coração é sempre para mim. 

Fique em paz Meus filhos, Eu estou ao seu lado enquanto as            
tempestades se aproximam.  

Pela graça você tem sido salvo e pela graça Eu te levarei para casa. 
 
Venha me seguir sozinho! 
 

Jesus 
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EU NUNCA MUDO 
26 de fevereiro de 2020 
 

Meus filhos, vocês sempre podem confiar em mim. No que está por            
vir, suas economias mudarão drasticamente, às vezes de repente. 

Eu nunca mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Você pode             
confiar em mim. 

Quando as mudanças acontecerem, confie em Mim. Olhe para a minha           
palavra. Olhe como Eu peço para você andar e andar naqueles caminhos e             
Eu os abençoarei cada vez mais. Faça as coisas do jeito que peço e você               
receberá as bênçãos que Eu prometo. 

Você pode confiar em mim. 
 

Provérbios 3: 5 
5 Confia no Senhor de todo o coração; e não se incline para o seu próprio                
entendimento. 
Jeremias 29:11 
11 Porque conheço os pensamentos que penso para ti, diz o Senhor,            
pensamentos de paz e não de maldade, para dar-vos o fim esperado. 
Filipenses 4:19 
19 Mas meu Deus suprirá toda a tua necessidade, segundo as suas riquezas             
em glória, por Cristo Jesus. 
Isaías 41:13 
13 Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, dizendo:              
Não temas; Eu te ajudarei. 
Mateus 6:25-34 
25 Portanto, eu vos digo: não penses na tua vida, o que comereis ou o que                
bebereis; nem ainda por vosso corpo, o que vestis. A vida não é mais do que                
carne e o corpo do que roupas? 
26 Eis as aves do céu, porque não semeiam, nem segam, nem ajuntam em              
celeiros; contudo, seu Pai celestial os alimenta. Não sois muito melhores que            
eles? 
27 Qual de vocês, pensando bem, pode adicionar um côvado à sua estatura? 
28 E por que pensais em roupas? Considere os lírios do campo, como eles              
crescem; não trabalham, nem fiam. 
29 E contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se                
vestiu como um deles. 

1 
148

https://444prophecynews.com/i-never-change-glynda-lomax/


30 Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje é lançada no               
dia seguinte e no forno, ele não deve vesti-lo muito, ó de pouca fé? 
31 Portanto, não penses, dizendo: Que havemos de comer? ou: O que            
devemos beber? ou: com que roupa estaremos vestidos? 
32 (Pois depois de todas essas coisas os gentios procuram :) porque seu Pai              
celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. 
33 Mas procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça; e todas estas coisas                
serão adicionadas a você. 
34 Portanto, não penses no amanhã; porque no dia seguinte pensará nas            
coisas em si. Basta a cada dia o seu mal. 
Hebreus 13:8 
8 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. 
 

2 
149



Fonte: https://444prophecynews.com/no-more-delay-jebryan-j/ 
 

 
 

NÃO HÁ MAIS DEMORA 
 
24 de fevereiro de 2020 21:01 
JEBRYAN J. 
(23/2/20) 
 

“As areias estão caindo... restam apenas algumas... o tempo está          
quase acabando - está quase desperdiçado. Grande revelação logo chegará          
a todos. Estou revelando muitas coisas para aqueles que verão, que estão            
com fome, para aqueles que se voltarão.  

Coisas na natureza, coisas que vão tremer, coisas que vão virar a            
cabeça e deixar muitos confusos, a menos que se voltem para Mim. Uma             
grande libertação está próxima, do Meu Espírito E da maldade. Muitos que            
são endurecidos continuarão a endurecer, aqueles que ainda são fracos          
encontrarão seu caminho em Mim. 

Mesmo agora o chão estremece com estrondos. Mesmo agora o ar está            
impregnado de guerra no Espírito - Satanás será em breve derrubado           
completamente dos céus e entrará em grande ira para enganar, consumir e            
mover-se com grande raiva e fúria. 

Mas Eu também estou Me movendo - Meu Plano está escondido dele,            
escondido do inimigo de suas almas, pois Eu estou posicionando cada um            
dos Meus fiéis que mantiveram suas lâmpadas acesas, com óleo extra em            
volta do pescoço, na esperança de Mim.  

Estou movendo-os e trazendo cada um para o local designado para           
esse tempo. Estou gentilmente soprando o pó do cansaço sobre eles e            
substituindo-o por uma força que é quase despercebida, uma vez que se            
instala sobre eles para substituir as feridos e os machucados que têm sido             
seus companheiros constantes por muito e muito tempo.  
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Em breve Meus escolhidos verão subitamente quão fortes estão em          
Mim quando Eu brilhar a Minha luz sobre eles para despertá-los           
completamente.  

Logo, Meu exército surge com grande força para surpreender o inimigo           
e causar grandes e terríveis danos às suas fileiras. 

Preparem-se e preparem-se para liderar - aqueles que de repente          
serão trazidos. Pois Meus dons serão derramados em corações humildes e           
dispostos - plantados como sementes e virão a dar frutos mais rapidamente            
do que nunca. 

Ligarei e unificarei o Meu Corpo como nunca antes. Os compromissos           
divinos serão abundantes. Profundos parentescos irei criar e semear durante          
a noite. Uma direção clara e poderosa fluirá como um rio do Meu Espírito              
Santo, e a confusão e a dúvida não existirão mais para aqueles que Me              
buscam diligentemente. 

Quando o caos e o medo choverem e transbordarem nas ruas sobre            
aqueles que Me deram as costas, gentilmente liderarei os Meus como um            
Pastor conduz Seu rebanho com segurança e calma, através de uma           
tempestade repentina. 

Estou vindo para remover todo o medo. Estou voltando para remover           
todas as incertezas. Estou voltando para remover todas as coisas que           
permanecem como um obstáculo para todos os que Me buscam nesta hora. 

Não há mais demora, não há mais demora, não há mais demora, pois             
a plenitude do tempo chegou ... ” 
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O MARTELO DE DEUS PARA TODAS AS NAÇÕES 

 
Saiu originalmente no Facebook Live no final de 2018 para a América AGORA             
para TODAS as nações 
 
Jeremias 23:29 
... é isso que o Senhor diz: 
“Não é a minha palavra como fogo? E como um martelo que quebra a pedra               
em pedaços? 
 
PALAVRA 
Aqui está o que o Espírito Santo me falou sobre falsos profetas. 
 
 

Eis que a Palavra do Senhor se manifesta neste dia e nesta hora;             
agora não haverá mais atraso. 

Martele a Minha Palavra, seus falsos profetas! Pois você é a madeira            
preparada para o fogo das Minhas Palavras. 

Eu, o Senhor, Sou um Fogo Consumidor e a minha ira está contra os              
falsos profetas. O seu tempo de enganação acabou. O seus ministérios agora            
são como o pó da terra. 

 
A escrita está na parede neste dia, nesta hora… 
'Mene, mene, tekel' 
Mene; pois Deus numerou o seu reino e o terminou. 
Tekel; pois pesas as balanças e achasses faltando. 
 
Eu tenho sido paciente, alertando, enviando muitos servos de todo o           

mundo para repreendê-lo, mas você não tem ouvido. Vocês, pessoas de           
dura cerviz e teimosas, vocês que usam a Minha Palavra como uma arma             
para controlar. 

Eu te digo hoje que você é um povo rebelde e o seu pecado é como                
bruxaria para Mim! 

Hoje, neste dia, nesta hora, o seu reino é esmagado pelo Meu martelo. 
Vocês profetas falsos e adúlteros e maus. Vocês tem feito mercadorias           

com a Minha Palavra para sua vaidade e sua própria glória. 
O Meu julgamento tem chegado. O Meu martelo bateu. A Minha           

Palavra tem saído agora. Não vai haver mais atraso. 
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Eu tenho te chamado ao arrependimento, mas você recusou a Minha           
graça e Minha misericórdia, então agora, você colherá o que plantou. 

Você tem semeado para a carne e agora a corrupção está sobre você. 
A Minha visita será rápida. A Minha espada pesada, agora não haverá            

mais demora. Esta é a hora. Este é o dia. 
Para o Meu povo, Eu digo, preste atenção, pois quando Eu vier, essa             

caída acontecerá da noite para o dia. 
Preste atenção Meu povo, pois quando Eu vier, esses falsos profetas           

cairão como Dagon. 
Afastem-se deles. Não toque e não ouça eles. Não falem com esses            

falsos profetas, porque O meu julgamento tem chegado. 
Está aqui! Não dê mais dízimos ou dinheiro àqueles que roubam os            

pobres para alimentar suas próprias barrigas. 
Mas para muitos, Eu irei curar as suas feridas. 
Ó nação perversa da América! Ó nações más da terra! Você são            

corruptos! 
Você tem rebaixado o Meu nome, seu fim chegou! 
Sim, O Meu martelo tem batido! 
À medida que essa profecia prossegue, não há mais demora. 
Treme, ó nação da América, treme, ó nações da terra! 
A Minha misericórdia ainda permanece sob aqueles que ainda seguem          

esses obreiros enganadores da iniqüidade. Peço que Me busque, e não o            
homem. 

Busca a Minha misericórdia, porque o Dia do Senhor está próximo.           
Minha recompensa está aqui. 

Fuja, eu digo fuja! 
Minha ira está aqui! 
Quem será capaz de resistir? 
Clame a Mim por misericórdia. Meu cálice de dores está agora           

derramado sobre os desobedientes. O Meu cálice de ira, Meu fogo. 
Quem permanecerá? 
Quem deve estar limpo? 
Quem terá fé? 
Eu não vou me parar até ter cumprido a Minha Palavra. 
Sim, vocês falsos profetas. A Minha Palavra agora saiu como um           

martelo. O seu reino está esmagado, quebrado em pó e cinzas. 
Os reinos dos homens estão caindo. A era do rei Saul terminou. Ela             

está rasgada. Ela está corrompida. 
Eu me arrependo por ter confiado em muitos com o Meu Espírito            

Santo. 
Ichabod... Ichabod... Ichabod… 
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O Meu Espírito já se afastou de vocês, falsos profetas. Você não deve             
mais permanecer. Eu, o Senhor, decreto esta Palavra a esta hora, e neste             
momento.  

Para os demais, Eu digo, busque Meu rosto, pois Eu estou aqui. 
Eu visitei sua terra Ó América. A sua terra é tão imunda. Ó nações da               

terra, suas terras estão imundas! 
Eu estou limpando, é a Minha eira! 
Estas terras, estas nações serão atingidas pelo Meu martelo. Hoje ela           

tem caído. O fogo tem vindo dos céus. 
Você consegue esconder em algum lugar secreto que Eu não posso           

ver? 
Por acaso não preencho o céu e a terra? 
O martelo tem batido. 
Para os outros, Eu digo: 
 
ARREPENDA-SE 
 
Não resta nada além de arrependimento. 
 
Eu sou o Senhor. 
Esse é o meu nome. 
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Confie em mim 
 

Meus filhos, vocês estão vendo o mundo ao seu redor mudar. Você            
está experimentando o início de novos perigos. 

Você precisará confiar em Mim cada vez mais para enfrentar os           
perigos que encontrará. À medida que os governos entram em colapso, à            
medida que sua economia muda como o vento, à medida que a nação se              
eleva contra a nação - à medida que cada uma dessas coisas acontece,             
novos perigos aparecerão até que finalmente pareça que você está cercado           
por perigos.  

De fato, você estará, pois o inimigo está entre você e procura destruir             
tudo o que é Meu. 

Eu desejo que você gaste seu tempo Me conhecendo, agora mais do            
que nunca. Eu desejo que você gaste tempo Me adorando, como nunca            
antes. Eu desejo que você se negue, pegue a sua cruz e Me siga, como               
nunca fez antes. Dessa maneira, você se aproximará de Mim, onde poderá            
Me ouvir falar com você, e eu posso guiá-lo com segurança em tudo o que               
está por vir até que seja hora de você voltar para casa. 

 
James 4:7-10 
7 Portanto, submeta-se a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. 
8 Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de você. Limpem suas mãos,             
pecadores; e purificai vossos corações; 
9 Pede-te, e chora, e chora; transforma a tua risada em luto, e a tua alegria                
em peso. 
10 Humilhai-vos aos olhos do Senhor, e ele vos exaltará. 
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1 Chronicles 16:11 
11 Busque ao Senhor e à sua força, busque o seu rosto continuamente. 
Isaiah 55:6-7 
6 Buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele            
está perto: 
7 Deixem os ímpios o seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos;              
e volte ao Senhor, e ele terá piedade dele; e ao nosso Deus, pois ele               
perdoará abundantemente. 
Proverbs 8:17 
17 Eu amo os que me amam; e aqueles que me procurarem cedo me              
encontrarão. 
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NÃO TEMAS, EU AINDA ESTOU NO CONTROLE! 
 

Tudo está no meu MEU controle, nada acontece sem que EU saiba e             
sem que EU permita! 

ESTOU permitindo que muitos dos MEUS sejam tocados para que          
muitos acordem, que muitos dos MEUS entram em sofrimento, para que o            
mundo acorde e a MINHA igreja ainda dorme, não estão a despertar.            
Precisei tirar a vida de muitos para que a MINHA igreja acorde, mesmo             
assim ainda dormem. Estão a pensar que as coisas são passageiras, mas            
não são, está direcionado para todo lado.  

Muitos estão desesperados, angustiados e com medo. 
Sejam fortes que EU vou guardar cada um daqueles que ME buscam. 

Aquele que está fraco e abatido, busca força em MIM, porque EU irei             
guardar, aquele que está cansado e oprimido, EU irei levantar. 

MEU sopro de vida se renova na vida de cada um que ME busca. 
Porque muitos estão se cansando no dia a dia com tudo o que está              

havendo, mas EU SOU o Princípio, mas eis que EU guardo, EU protejo, EU              
alimento, EU acalento debaixo das MINHAS asas todos os MEUS filhos. 
Não se esqueçam, não se esqueçam, o caminho é estreito! 

Eu vos amo com amor eterno... 
 
Yeshua Hamashia 
 
 
Provérbios 1:33 
“Mas quem ME ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer            
nenhum mal". 
 
Isaías 54:17 
“Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua           
que a acusar. Esta é a herança dos servos do SENHOR, e esta é a defesa                
que faço do nome deles", declara o SENHOR. 
 
Josué 1:9 
“Lembre da minha ordem: “Seja forte e corajoso! Não fique desanimado,           
nem tenha medo, porque EU, o SENHOR, seu DEUS, estarei com você em             
qualquer lugar para onde você for!” 
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NÃO TEMAS, PORQUE EU SOU CONTIGO 

 
Esta foi uma experiência e mensagem verdadeiramente profundas.  
 
Enquanto eu me sentava em louvor e oração, vi Nosso Senhor e Ele 

sentou-se à minha frente e começou a escrever, linha por linha, 
deslizando-a para que eu pudesse vê-la e copiar o que Ele havia escrito. A 
seguinte mensagem foi dada hoje, 2 de março de 2020. TODA GLÓRIA A 
NOSSO REI. 

 
Diga a eles que não tenham medo. 
O sol, a lua e as estrelas obedecem ao MEU comando. 
Tudo colocado em seus lugares por MIM. 
O vento nos mares, obedece MEU comando. 
NADA se move sem MINHAS instruções. 
Assim será para o MEU povo. 
Eles conhecem a MINHA voz e obedecem aos MEUS comandos. 
Não tema, não tenha medo, pois EU SOU COM VOCÊ. 
VOCÊ É MEU. 
 
MEU POVO. 
Escolhido e separado por um tempo como este. 
Meus escolhidos. 
 
UM SACERDÓCIO REAL. Você não me escolheu, 
Eu o escolhi para ajudar a levar MINHAS ovelhas perdidas para casa. 
Você não tem idéia do quão brilhante você brilha. 
 
EU ESTOU EM BREVE! 
SEU REDENTOR E SENHOR 
 

YESHUA-JESUS 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/it-is-my-garden-of-sorrows 

 
Palavra recebida hoje 20 de fevereiro de 2020 
 
Escrituras:  
Isaías 53 
Colossenses 1: 15-23 
Romano 8: 18-30 
Revelação 22: 12-16 
 

MEU JARDIM DE TRISTEZAS 
 
Jesus quer compartilhar seu coração com você 
 
Foi o que Ele escreveu através de mim ... 
 

Meus filhos, venham a Mim. Vinde a Mim porque aqueles que residem            
em Meu coração, residem em Meu jardim. 

Venha residir, ao lado de minhas almas. Apesar de falar de noite, falo             
também de manhã. A noite e o dia Me pertencem, assim como todas as              
vigílias da noite e do dia, Me pertencem. 

Meus sete olhos vão e voltam sobre tudo nesta Terra. Toda alegria é             
Minha. Toda a glória é Minha. Todas as tristezas são Minhas. Os enganados             
são orquestrados pelas Minhas mãos. 

Esses dois são todos meus. Nas Minhas tristezas, será feito o seu            
conforto. Para o Meu conforto, tornarei conhecidas aquelas almas perdidas          
que salvarei. 

Pois essas almas perdidas moveram o coração do Bom Pastor. Estão            
perdidos porque não existe um bom pastor entre o Meu povo. Eles estão             
gananciosos por ganho, com todo desejo e estima através da prosperidade. 

Uma voz, agora, está chamando Minha amada. Eu preparei um           
caminho para a vida, para Mim, o Bom Pastor. Farei todos os caminhos             
retos. O caminho, o Caminho do Rei, está sendo preparado para o Meu povo.  

Há alegria abundante Me conhecendo. Há graça suficiente Me amando.          
Há uma abundância de provisões por Minhas mãos, para atender todas as            
suas necessidades em Cristo Jesus. 

Você tem todas as coisas em Cristo Jesus. Pois Eu sou o todo             
suficiente. Eu sou Aquele que tudo sabe.  

Todas as pessoas são como grama. E toda a sua fidelidade é como as              
flores do campo. Vou explodir essas pessoas como grama. eles devem secar            
como feno... eles devem ser recolhidos, prendido e pronto para os fogos da             
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grande aflição. Alguns escaparão no último minuto. Outros para condenação          
eterna para sempre. 

Quem trilhará este caminho santo até a vida? Quem andará como Eu            
andei? Aqueles que pertencem a Mim são convidados para o Meu jardim.            
Meu jardim de gethsemane. 

Meu coração é pelos perdidos. Meu jardim é tristeza. O jardim do Meu             
coração. Não está escrito que Lázaro, o mendigo, foi consolado no seio de             
Abraão até a vida eterna? Quem acreditou em nossa mensagem? A quem o             
braço do Senhor foi revelado? Pois a esperança que é vista não é esperança.              
Abraão viu o meu reino de longe e acreditou. 

Davi viu o Meu reino de cima, feito para um Rei. Um Rei coroado por               
toda para sempre. Amém. 

 
O Senhor continua a escrever através de Mim ... 
 
Quem será desprezado? Sempre expulso? Perseguido por Meu Nome?         

Em verdade vos digo que o portão é estreito. O portão é estreito. Esse é o                
caminho é de cima. O caminho do Amor, sem egoísmo, obediente em            
sacrifício. 

Aqueles que não amam o Senhor serão amaldiçoados. Aqueles que          
andam em verdade e amam a Cristo Jesus nunca serão envergonhados por            
Meu pai. Eu vou declará-lo digno e em plena aceitação.  

Certamente Eu peguei sua dor. Certamente fui perfurado por suas          
transgressões. Certamente fui esmagado por suas iniqüidades. Certamente o         
castigo que comprei por sua paz, permanece até o dia de hoje sobre você. 

Todo o meu povo se perdeu. Eles seguiram os seus próprios caminhos.            
Eles tem escolhidos olhar para os homens de destruição e morte do que para              
o Autor da Vida, para Aquele que é vida. 

Certamente, Eu carreguei sobre Mim a depressão e aflição. Minha boca           
estava fechada. Fechada até mesmo em frente do animal selvagem, a besta            
de Satanás. Leões rugindo para Mim, ainda assim, Eu não abri minha boca.             
Ainda assim, permaneci em silêncio. Comprei todas as acusações, todas as           
transgressões. 

Eu comprei todas as maldições. Quem será levado como cordeiro ao           
matadouro? quem se negará a amaldiçoar? porque Eu vos digo: abençoe os            
que te amaldiçoam, abençoem e não amaldiçoem. 

Caminhem em Amor. Ande na verdade. Pois Eu sou a verdade. Eu            
andei em amor e verdade. Eu curo aqueles que Me desprezaram. Eu falei             
suavemente com Jerusalém, querendo reuni-la como uma galinha ajunta         
seus pintinhos. Mas ela se recusou a ser conduzida. Ela se recusou a ouvir à               
minha chamada de amor - de andar nos Meus caminhos. 
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Oh você que protesta a minha bondade. A Minha bondade que você            
não conhece. Por acaso não sabe que Minha bondade para você com seus             
corações rebeldes e teimosos é para levá-lo ao arrependimento? Você não           
sabe que o Meu perdão é algo que você precisa? é o que Eu sofri para                
alcançar por você? Tamanho é o Meu amor por você. 

Você não sabe que Meu pai colocou todos os seus pecados nas minhas             
costas? Esse era o nosso plano juntos desde o começo. Fui cortado da terra              
dos vivos para que você pudesse viver. Fui punido sem piedade por você e              
sofri por sua causa pelo Meu profundo amor que tenho por você. 

Eu fiquei enterrado na escuridão por 3 dias. Eu deitei com os vermes.             
Eu andei pelos buracos do próprio inferno. Eu, Jesus, fiz isso por você. 

No entanto, Eu sou aquele que é a Ressurreição da Vida. A morte não              
poderia me segurar. Ela não tem poder sobre mim. Eu não sentia nenhuma             
picada, porque Eu sabia que depois das três dias, Eu seria O primeiro a ser               
levantado da morte, da sepultura, e faria isso com a minha mão. 

Eu andei, vaguei na escuridão como Jonas na baleia. Eu vi os 3 dias de               
escuridão. Esperei que a Glória, Minha glória, fosse revelada. Fui Eu quem            
Me trouxe de volta à vida, porque Eu sou a Ressurreição e a Vida. Minha               
vida dada foi, e é, para você. 

Esta foi a minha oferta de pecado sobre o meu corpo sem pecado.             
Sofrer por você, para lhe dar vida. A vida eterna. Eu comprei os pecados de               
muitos. Fui considerado pecaminoso pelo próprio diabo. No entanto, ele não           
Me segurou. 

Minha luz não pôde ser extinta. Pois Eu sou a verdadeira. A Luz que              
veio ao mundo. Eu sou a Luz do mundo e em Mim não há trevas, então,                
venha a Mim, venha ao Meu jardim. Sente-se um pouco Comigo. Ouça Meu             
coração. Meu jardim é Getsêmani. 

O Meu jardim é de muito sofrimento. Eu sou aquele que tem o poder              
de trazer você para a terra dos vivos. Aqueles que pertencem a Mim. Todos              
aqueles que permanecem firmes e Amor e Esperança produzindo frutos, até           
a velhice. 

Não há nada que você possa fazer ou dizer, exceto acreditar que Eu             
vim do Meu pai, daquele que é de cima. Meu comando é este: Obedeça a               
Minha voz. O Meu mandamento é esse que você obedeça em amor; e o              
Amor é mais do que meras palavras. Elas são o caminho da verdade e da               
vida. 

Eu estou em tudo isso porque Eu sou de tudo e em tudo. Isso é a                
Minha marca distinta de ouro - cresça no conhecimento de quem Eu sou.             
Nisso você será fortalecido com todo o poder do alto. Nisso você suportará             
ficar no Meu jardim. Meu jardim de Getsêmani. 
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Aqui, no Meu jardim, há esperança de segurança. Uma esperança que           
eles não veem mas que acontecerá. Essa esperança é uma âncora segura            
para aqueles em Cristo Jesus, o Autor e Aperfeiçoador de sua fé. 

Fora de Mim, estão todas essas pragas nos ensinamentos dos homens           
que levam ao caminho do engano e, finalmente, da destruição. Nesta           
estrada larga, está cheia de incredulidade e todo tipo de frutos perversos.            
Aqui você não vai ouvir e nem mesmo obedecer a Minha voz. 

Você não sabe que Eu o salvei das trevas para Minha gloriosa luz? A              
Minha gloriosa luz, sou Eu, o Filho de Deus, Seu Redentor, que disponibilizei             
para sua redenção e pelo perdão de seus pecados. 

Eu declaro para você, hoje, que se você Me viu, você viu o Pai, pois Eu                
e o Pai somos um. Eu sou a imagem, a imagem exata do Deus invisível.               
Aquele que é o único que é bom. Eu sou o seu tudo em todo. Porque EU SOU                  
QUE EU SOU. 

EU SOU antes de todas as coisas e Eu mantenho todas as coisas             
unidas. Eu tenho a autoridade suprema sobre todo principado, sobre todo           
poder debaixo do céu e acima do céu. Não se afastem de Mim. Aqueles que               
vieram da morte para a vida, não se misture no mundo e o seus desejos.               
Mas, por que você abraçaria a morte depois que Eu lhe mostrei o caminho              
da vida? 

Através da Minha morte, Eu me reconciliei com você. Eu fiz você santo             
porque o Meu Pai no céu é santo. Seja santo, porque Eu, o Senhor, sou               
santo. 

Através da morte do Meu corpo físico, Eu redimi você e tenho            
apresentado você, sem mácula e para sempre, ao Meu Pai. Nenhum tipo de             
acusação acusação Satanás pode ter contra você. 

 
Você acredita nisso? 
 
Você aposta com todo o seu coração nessa verdade? Escolha          

continuar... pois, se o fizer, Eu o levarei a rocha pois, Cristo Jesus há              
segurança. 

Eu sou a Rocha eterna. Segure sua esperança em Cristo Jesus.            
Segure-se até o Meu jardim, pois o fim está próximo a você. E você está a                
um passo mais perto da sua recompensa. 

Com longanimidade e paciência, Eu o apresentarei como ouro. Ouro          
testado na fornalha da Aflição. Os fogos da perseguição, este é o Meu             
verdadeiro evangelho. Este é o meu verdadeiro evangelho, proclamado não          
pelo homem, mas por revelação de cima. Tudo tem sido proclamado. 

A verdade tem ressoado, ecoado por toda e toda a criação, através            
dos quatro cantos desta Terra. Pois esta Terra e tudo nela é Meu.  

4 
163



O tempo é curto, muito curto. Tudo está rolando como um pergaminho            
antigo. Tudo é revelado para a consumação final. O velho se foi, e o novo               
chegou. O novo vinho e o óleo chegaram. 

Aqueles que crêem em mim, e continuam e esperam, estarão diante           
de Meu Pai vindicados, remidos e amados. Nisso eles eram desde o princípio             
até o fim. 

Eu estou chegando em breve. Não se desanime. A hora é tarde.            
Apegue-se firmemente ao que prometi por tudo o que prometi, está escrito            
em Minha palavra. 

Mantenha-se firme, embora o seu espírito esteja no meu jardim, em           
breve você verá o próprio Trono de Deus e o Trono do Cordeiro. 

Aqui se encontram todas as águas vivas. Você verá o Meu rosto, pois             
Eu sou a representação exata de Meu Pai. 

Todos verão a Minha glória. Verão o Meu rosto. Oh! Meu amado, não             
veja outro rosto, senão o Meu. 

Olhe, Eu estou voltando em breve. Minha recompensa está comigo. Eu           
sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último.  

Sim, Eu estou voltando logo. 
Senhor Jesus. 
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Fonte: https://444prophecynews.com/everything-i-have-ordained-glynda-lomax/ 
 

 
 

EU TENHO ORDENADO TUDO 
 

Meus filhos, não temam as coisas que você vê ou o que ouve que está               
chegando, pois Eu estou com você aonde quer que você vá. Eu seguro você              
na palma da minha grande mão. 

Tudo o que ordenei para esses tempos foi projetado para trazer almas            
ao Meu Reino. As pragas, as guerras, a fome, tudo o que acontece             
aumentará a colheita das almas. 

Não deixe de contar às pessoas do Meu grande amor por elas.            
Diga-lhes o Meu dom de salvação que é gratuito para todo homem, mulher e              
criança que deseja morar Comigo no céu.  

Em breve a terra se tornará um lugar temeroso, de fato, à medida que              
o inimigo procurar remover tudo o que é de Mim do mundo que você              
conhece. Ele também procura removê-lo. 

Tenha certeza de que Eu estou vigiando você, e Eu sou muito bem             
capaz de proteger e guardar tudo o que é meu. 
 
Mateus 10:27-29 
O que vos digo em trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido               
pregai-o sobre os telhados. 
E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes                
aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 
Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? e nenhum deles cairá em             
terra sem a vontade de vosso Pai. 
Joel 3:12-14 
Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá; pois ali me assentarei             
para julgar todos os gentios em redor. 
Lançai a foice, porque já está madura a seara; vinde, descei, porque o lagar              
está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é             
grande. 
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Multidões, multidões no vale da decisão; porque o dia do Senhor está perto,             
no vale da decisão. 
Salmos 121:8 
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. 
Salmos 32:8 
Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com          
os meus olhos. 
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Fonte: 
https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/19/father-forgive-them-for-they-know-not-what-they-do/ 

 
PAI, PERDOA-LHES, PORQUE NÃO SABEM O QUE FAZEM 

 
2º Fevereiro de 2020 
Escrituras:  
1 João 2 
Ezequiel 34 
João 14:1-27 

 
 

Eu estou diante de você, Minha amada noiva, Minha igreja, Meus           
verdadeiros filhos e filhas. Perdoe aqueles que transgrediram contra você.          
Perdoe de seu coração como seu Pai no céu te perdoou. 

Meus filhos, ao proferir essas palavras com meu Pai, em minha mais            
profunda agonia e dor, para perdoar aqueles que me brutalizaram, foi um            
ato de amor, foi em obediência a meu Pai. 

Se você andar nos Meus caminhos, se você andar no Meu amor, assim             
será que a Minha graça e misericórdia permitirão que você perdoe. 

Agora falo com carinho com você. Eu falo meu amor em suas mágoas,             
seus medos e em Minhas forças, Eu lhe ajudarei a perdoar. 

Esteja disposto, seja obediente e Eu amaciarei os seu corações para           
libertar você e o ofensor. 

Eu vim para libertar os cativos. Eu vim trazer libertação, libertação           
completa, à sua alma. No coração de todas as coisas está o Meu Perdão.              
Venha, deixa Eu derramar em você o Meu profundo amor e perdão. Vamos             
raciocinar juntos. Embora seus pecados sejam tão grandes, Eu os lavarei e            
os limparei. Eu farei deles brancos como a neve. 
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Eu lhe falo com mansidão e carinho para que você saia do seu deserto              
e venha buscar o Meu Rosto, pois já há muito tempo Eu desejo curar as suas                
feridas mais profundas. 

Embora Eu tenha humilhado você por uma temporada, agora é a hora            
de sua cura completa.  

Meu amor por você é imenso e Eu sei que somente Eu posso curar              
essas feridas profundas. Somente Eu posso libertá-lo da escravidão do          
medo.  

Eu não sou como homem e em Mim encontrareis descanso para as            
vossas almas. Em Mim, encontrareis a plenitude através do perdão dos           
pecados. Somente Eu posso cobri-los com Minha Misericórdia, Minha Graça,          
Meu Amor, e Meu Perdão. 

Você está distante de Mim porque o homem lhe ensinou que Eu sou             
inacessível, que apenas perdoo certas pessoas com pecados específicos. O          
dano de quem Eu realmente sou, veio do ensino do homem, do ensino             
severo, implacável e impiedoso. Essas pessoas roubaram Meus filhos do Meu           
Amor, de Minha aceitação deles. 

Venha, Meu filho, Eu paguei o preço pelos seus pecados. Paguei todos            
eles com o Meu próprio sangue. Sim, paguei todos os seus pecados só para              
você, tamanho é o meu amor por você. 

Minha Graça é incrível, ultrajante, até mesmo muito boa para ser           
verdade! Mas é verdade! É a verdade, porque Eu sou Verdadeiro e Fiel! Meu              
amor por você é mais profundo que o oceano mais profundo, mais alto que o               
céu mais alto e eu venci a morte e agora reino com Meu Pai no céu. 

Meu Evangelho é tão simples que desafia, atropela todos os          
argumentos e razões dos homens. O Meu Evangelho vem com verdadeiro           
perdão de TODOS os pecados.  

Não fique separado de Mim em nenhum momento, qualquer momento          
ou outro dia. Acredite em Deus, confie também em Mim, pois na casa de              
Meu Pai há muitas mansões.  

Eu declaro a você neste dia, nesta hora, que você é amado além da              
medida. 

Jogue fora todas as coisas que o afastam de Mim, que o levam à              
imaginação dos falsos sonhadores. Assim como Saul falou comigo: ‘Quem és           
o Senhor?’ Falou isso porque não Me conhecia. Ele não me conheceu até que              
Eu cheguei a ele por revelação, revelação de cima. Eu tampei seus olhos por              
cegueira por três dias e tudo o que ele havia sido ensinado pelas tradições              
dos homens, pela educação dos homens, ano após ano, o tornou inútil. Não             
até ele ouvir de cima, nem até ouvir as Minhas Palavras que foi 'Eu sou               
Jesus', que ele percebeu quem Eu sou. 
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Você vê, Eu sou a Porta. Eu sou o Porteiro e Minhas ovelhas ouvem a               
minha voz. Eu sou o ÚNICO caminho para a salvação. Só há UM caminho de               
admissão, acesso ao Meu Caminho de santidade - Meu caminho de perdão. 

Existe apenas UM ponto de entrada e porta de entrada para o céu e é               
através de Mim. Porque Eu sou Jesus. Eu sou o ÚNICO que podia dar a               
Minha vida por minhas ovelhas. 

Antes de Saul Me encarar, ele era um mercenário das tradições dos            
homens. Estes são aqueles que tentam encontrar o CAMINHO pela porta dos            
fundos. Estes são aqueles que não se importam com as Minhas ovelhas,            
nenhuma delas. Eles não ligam em curar as feridas das minhas ovelhas. 

Esses mercenários são aqueles que emprestam dinheiro,       
acrescentando juros altíssimos, não importando que minhas ovelhas não         
tenham nada, nem mesmo um cobertor para mantê-las aquecidos à noite. 

Mas Saul se tornou Paulo, meu servo, apóstolo, um homem mudado           
pela Minha Graça e poder do alto. 

Aqueles que vivem de acordo com a letra da lei são predadores, lobos             
em pele de cordeiro, ladrões e assaltantes. Eles são meros homens que            
falam o Meu Nome, mas na verdade Eu vos digo que são trabalhadores da              
iniqüidade.  

Estes são aqueles que espalharam as minhas ovelhas e as atacaram           
na lama. São eles que se elevam acima de seus semelhantes e se orgulham              
de falsa humildade, embora eles afirmam que falam por Mim. 

Na verdade Eu vos digo que Eu não os conheço! Estes são os cães,              
mutiladores da carne e são trabalhadores enganosos da iniqüidade. Eles são           
aqueles descritos como apóstolos mascarados da luz. Eles exalam todo          
charme, derramando uma multidão de palavras, mas não dão frutos e nem            
têm o amor de Deus em seus corações. 

Sim, Eu sou de Meu Pai. Eu vim do alto e Meu ensino vem do alto. Eu                 
sou a Porta das Minhas Ovelhas.  

Eu sou o Único que posso curar suas feridas. Eu sou o Único que posso               
dar vida. Em Mim, está o poder do alto. 

Esses trabalhadores de iniqüidade só pensam em si mesmos e nem           
eles praticam misericórdia, embora falem de misericórdia frequentemente. 

Que homem, quando visitava um amigo, entrava pela janela? Que          
homem roubaria tudo de seu amigo, um amigo que não tem nada? 

Somente em Mim, você encontrará o verdadeiro perdão e vida, até a            
vida eterna. Somente em Mim, você encontrará plenitude, cuidado e cura.           
Somente por Mim, está a Porta Verdadeira, o acesso de abertura ao Meu             
Reino. Porque Eu cuido de Minhas ovelhas dia e noite. Eu não durmo e nem               
adormeço, mas lidero as Minhas ovelhas a pastos verdejantes, águas          
tranquilas. Somente em Mim, encontrarei descanso para suas almas. 
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Eu sou de cima. Eu desci de cima e meu ensino é de Meu Pai - o                 
ÚNICO Deus, e o ÚNICO que é bom.  

Sim, Eu sou o Bom Pastor e Eu conheço as Minhas ovelhas por Nome.              
Eu te conheci antes de você nascer e não há uma palavra na sua língua que                
Eu não conheça.  

Eu Trago descanso. Aqueles que praticam a iniqüidade trazem         
exaustão, separação e condenação.  

Eu vim para libertar os cativos, pois Eu sou o ÚNICO que tem o poder               
de quebrar todas as cadeias de escravidão, das mentiras, pois Eu sou Jesus,             
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Somente através de Mim pode um homem ser salvo. Por isso Eu te             
digo que se afaste daqueles que te cobram juros, pois estes são eles que são               
ladrões e assaltantes. Eles estão destinados às trevas profundas. Mas, não           
apenas que serão lançados nas trevas profundas mas que eles nunca mais            
se levantaram novamente. 

Então, Meus filhos, venham a Mim. Lancem suas preocupações em          
Mim porque Eu cuido de você. Somente em Mim há cura e perdão. Somente              
em Mim está a vida - a vida em abundância, a vida eterna, em Mim está a                 
salvação. 

Sim, Eu sou a ÚNICA Porta para Minhas ovelhas, sim, Eu sou Aquele             
que deu a Minha Vida por Minhas ovelhas. 

 
EU SOU JESUS 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/02/29/nailing-it-to-the-cross/ 

 
PREGANDO NA CRUZ 

26 de fevereiro de 2020 
Escrituras: 
Colossenses 2:6-23  
Filipenses 2:1-18;  
João 1:1-18 

 
Orgulho não tem lugar no Reino de Deus. Quem te enganou nas            

tradições dos homens? Por acaso não foi sua própria mente carnal que            
inchou sua a imaginação sobre essas tradições que são contrárias as coisas            
que foram pregadas na cruz? 

Por acaso não sabe que você está completo Nele? Quem o estragou            
através dessa filosofia oca? Em verdade vos digo que estas imaginações           
provêm de vaidade e não dos tesouros da sabedoria e do conhecimento em             
Cristo. 

Existe um evangelho, um evangelho lançado e revelado dos céus,          
onde Aquele que morreu por você está sentado à mão direita do Pai. Há um               
evangelho de amor, um evangelho escondido no centro da humildade em           
sacrifício, um evangelho santo, onde a promessa de fé desceu desde os            
tempos antigos até mesmo a  Abraão. 

Pois, desde o Começo, o Final sempre foi conhecido. E onde o Começo             
terminou, assim também será, o Final de todas as coisas no começo. Essa             
revelação pertence àquele que é o Espírito de Profecia. Esse mistério foi            
divulgado a todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como o SENHOR do             
alto. 

Quem o estragou com palavras vãs, gestos arrogantes de falsa          
humildade? Quem marcou A sua carne com obras orgulhosas, que são uma            
porta de entrada para mercenários, um mundo de homens; uma arena de            
obras que levam à morte e destruição? 
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Essas obras inúteis, frívolas e estéreis da carne vêm de homens que            
desejam ser conhecidos, pois a carne dá à luz a carne. Mulheres que             
usurpam o próprio fundamento de Jesus Cristo, de quem Ele é o Cabeça da              
igreja. Mulheres arrogante, devorando até os que estão perecendo. 

Por acaso você não sabe que todos os principados e poderes foram            
arruinados, despedaçados quando Jesus Cristo foi pregado na cruz? O Seu           
ato de obediência e humildade esmagou o orgulho e o manto daqueles que             
pertencem a Satanás e seus obreiros das trevas. 

Aquele  que está acima fala: 
"Tem você recebido Cristo jesus crucificado?" 
"Tem você abraçado Àquele que foi pregado na cruz?" 
"Você conhece Àquele que é a Verdade?" 
“Você conhece realmente o Verdadeiro e Vivo Filho de Deus, cujo o Pai             

é o único com o céu em mente?” 
Você abraça apenas a circuncisão da carne por meros homens? Por           

que somente pela circuncisão do coração, através do poder de Jesus Cristo            
pode a porta se aberta para o Reino de Deus. Aqueles em Cristo são              
batizados Nele. Os que estão em Cristo também ressuscitaram com Ele. Por            
meio de Cristo tudo foi pregado na cruz; todas as obras da carne. 

O triunfo da cruz é a Glória de Deus. Cristo Jesus é a Glória do Pai.                
Pois, em Cristo Jesus, podeis contemplar a caminhada Dele de obediência. A            
Sua caminhada de servidão com toda humildade e misericórdia, para vossa           
consolação.  

Esse consolo foi trazido a um povo carregado de pecado, levado a um             
povo que perecia pela falta de um Verdadeiro Pastor. 

Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus foi pregado na cruz.              
Ele esmagou o mundo, o orgulho da vida e a sabedoria carnal. Todos             
perecerão quando o Fim chegar; quando a nova Jerusalém for revelada do            
céu. 

Todos os anjos choram Santo, Santo, Santo! 
Todo o céu espera com fôlego na glória vindoura dos filhos de Deus!             

Esses filhos são aquelas que são recebidos e conhecidos por Aquele que foi,             
quem é, e deve vir. 

Estes são filhos nascidos de Deus. Filhos nascidos do Espírito de cima.            
Nascido não de sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do             
homem, mas filhos nascidos de Deus! 

Eles nasceram em uma nova vida! Eles nasceram e depois morreram           
em Cristo Jesus! Eles nasceram em um mundo, e não em sua casa, mas              
nascem em um mundo vindouro! Esses filhos nasceram em um mistério           
revelado apenas do alto. Nasceram na revelação de conhecimento de Jesus           
Cristo, o Único e Verdadeiro Deus Vivo. 
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Jesus Cristo tornou-se obediente e se humilhou como um servo. Ele           
não procurou as coisas deste mundo, pois Ele não pertencia a este mundo.             
Pois, Aquele que veio do alto, fez todas as coisas, desde o Princípio até o               
Fim. Sem Ele, nada foi feito do que tem sido feito. 

Cristo Jesus é Aquele que é a Palavra[Verbo] que se fez carne. Foi Ele              
quem declarou: 

'Antes de Abraão existir, EU SOU' 
Ele é Aquele que é a nossa Vida, que é o nosso próprio fôlego! Glória               

esteja Nele, que foi, que é, e que há de vir! 
Glória, Glória, Glória ao Rei dos Reis! Glória a Ele, que é o Alfa e o                

Ômega, o Início e o Fim! 
Busque essas coisas de cima Meus filhos. Procure comer cada Palavra           

de Deus. Cada Palavra que sai da Boca de Deus, pois Ele é o Pão da Vida.                 
Procure Aquele que apagou todos os seus pecados; pregando-os para          
sempre na cruz. 

Sede santos, porque Eu, o SENHOR, sou santo! Ande como Eu andei,            
seja irrepreensível, honesto e ande no Espírito porque toda a carne foi            
pregada na cruz. A carne não conta para nada! 

Não ande nos caminhos deste mundo, porque Eu escolhi você para sair            
do mundo. Para sair dos ensinamentos e tradições dos homens. Tudo é uma             
bobagem! Pois aqui reside o vale do orgulho e da glória vazia. Aqui reside a               
carne podre da destruição - o caminho largo que leva para o inferno. 

Por acaso Deus não fez como besteiras toda a sabedoria dos sábios?            
Você é um povo que procura sinais? Por sabedoria? Vocês são um povo que              
confia em Jesus Cristo, Aquele que foi pregado na cruz para a glória de Deus               
o Pai? 

Pois aqui há um mistério para aqueles que estão perecendo, mas para            
os que estão vivos em Cristo, Ele é como uma fragrância de oferta de amor,               
carinho e enorme misericórdia para a salvação. 

Tudo está chegando ao final culminante; o fim está próximo. 
A Glória de Deus está aqui para revelar os Verdadeiros Filhos e Filhas             

de Deus! 
Atenção! Meus amados filhos! Aqueles que são batizados em Minha          

morte, aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus! 
Atenção! O Meu retorno é iminente. O precipício da mudança está           

aqui! Todos verão que Eu sou Aquele que era desde o Princípio e Eu sou Ele                
que é a Glória no fim! 

E todos os anjos gritam Santo, Santo, Santo é o SENHOR Deus            
Todo-Poderoso que era, e que é, e que está por vir! 

Venha, SENHOR Jesus, venha! 
Amém! 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/03/01/the-wolves-are-out/ 

 
Escrituras:  
João 10:1-18; 25-38  
Apocalipse 3:14-22  
Salmo 50:16 

 
 

OS LOBOS ESTÃO FORA! 
 

Eu sou o Bom Pastor. Eu conheço as Minhas ovelhas e as Minhas             
ovelhas Me conhecem. Assim como o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai. 

Minhas ovelhas Me seguem porque conhecem a Minha voz. Minhas          
ovelhas discernem as Minhas águas tranquilas. Elas reconhecem que Eu sou           
o Portal para as Minhas ovelhas. 

Minhas ovelhas aprenderam a distinguir a Minha voz dos hipócritas,          
mercenários que não se importam com aqueles que tenho amado e que            
continuamente resgato. 

Fique quieto e saiba que Eu sou Deus. Fique quieto e saiba que Eu sou               
o Bom Pastor. Entenda e compreenda que somente Deus é bom. Eu sou o              
Filho de Deus. Eu sou o Bom Pastor e dou a Minha vida por minhas ovelhas. 

Ouça! Escute Meu povo! Aprenda a distinguir a Minha voz das pessoas            
ao seu redor. Não é uma questão de falar das escrituras, não é uma questão               
de seguir os chamados homens de Deus, pois as Minhas ovelhas Me seguem             
e a Mim somente. As Minhas ovelhas conhecem a Minha voz com certeza. 

Você conhece o Bom Pastor? Você entende a verdade de que Eu sou             
Jesus, o Filho de Deus, e Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida? Para                
aqueles que Me conhecem, aqueles que conhecem Meu Pai, esses são as            
Minhas ovelhas. Eles ouvem a Minha voz e Me seguem. Eles Me amam e              
seguem Meus mandamentos. 

O Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Eles são todos            
hipócritas! Você sabe como interpretar os sinais na terra e os sinais nos             
céus, como é que você não pode discernir e interpretar os sinais da era              
atual? 
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Você quer conhecer a Cristo? Você quer conhecer o poder de Sua            
ressurreição? Você quer se tornar como Eu quando eu enfrentei a morte em             
sofrimento? 

Eu digo que muitos que vocês não conhecem o Meu Pai porque é como              
um mercenário subindo de uma outra maneira. Pois você rouba e assalta aos             
Meus Verdadeiros filhos a alegria que lhes dou. Você espia a liberdade deles,             
a liberdade que eles têm em Cristo. Você é ciumento, cheio de malícia e              
trabalha em todos os tipos de manipulações, mas se recusa a vir a Mim,              
Jesus; porque Eu sou o Bom Pastor. 

Você não vem a Mim porque odeia a luz, pois expõe o seu pecado.              
Você se justifica com muitas palavras que soam bem, palavras religiosas,           
mas não as obedece. Você continua a andar em pecado. Em verdade vos             
digo que não acreditas, e andas nas costas das Minhas ovelhas para um             
passeio livre e você carregas os Meus cordeirinhos com conhecimento sobre           
Mim, que você nem mesmo possuis. 

Eu falo isso para sua vergonha porque você não Me conhece. Nem o             
seu próprio orgulho de mim quebrará os seus delírios que vêm diretamente            
de suas próprias imaginações. 

Vocês são hipócritas! Mercenários! Você pertence ao próprio pai, o          
diabo. O pai de todas as mentiras. Ele tem roubado desde o início e a               
mentira esta em sua própria língua nativa - uma linguagem cheia de            
maldade, malícia e ciúmes. 

Eu lhe digo que você é um rebelde, incrédulo, infiel, causando divisões            
para reforçar a sua própria incredulidade em Mim.  

Hipócritas! Você professa crer, mas é pagão, apóstata e abandonou o           
caminho Verdadeiro para a vida. Você tem desertado, voltou atrás em seus            
pecados originais, embora professasse acreditar. Mas, Eu sou o SENHOR que           
examina o coração. 

Você é espiritualmente cego, se arrependa! Pois Eu vou expulsá-lo da           
minha boca! 

Arrepender-se! Pois eu sou o SENHOR! 
 
Para Minhas ovelhas, Meu povo amado, continua a Me seguir, pois os            

lobos estão fora! Do jeito que uma cobra troca a sua pele, esses lobos estão               
sendo manifestados diante de seus próprios olhos. 

Agora que você provou e viu que o Senhor é bom, livre-se de toda              
hipocrisia, malícia e engano. Cresça no medo e no tremor de sua salvação. 

Vinha a Mim, porque Eu sou a Pedra Viva, a Pedra Angular. Eu sou              
rejeitado pelo homem porque ele não tem as preocupações de Deus. Ele é             
uma pedra de tropeço para o Meu Verdadeiro Evangelho. 

Minha ira está aqui, o Meu fogo refinador estão aqui! 
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Você realmente Me conhece? 
Você conhece o Bom Pastor? 
Siga-Me com toda a justiça e com toda a verdade, abandonando os            

caminhos e pensamentos do homem e seu conhecimento que são corruptos. 
Sim, meu povo está morrendo por falta de conhecimento, pois          

continua alimentando-se de suínos. Alimentando-se do maná de ontem.         
Todos são gananciosos por ganho, reconhecimento e elogios. 

Mil anos é apenas um dia aos Meus olhos e Minha raiva e indignação              
são para com aqueles que são infiéis, sem coração, cruéis e oprimem o meu              
povo. 

Venha a Mim! Aprenda de Mim e Eu te mostrarei e te ensinarei a ouvir               
a Minha voz. Nisto Eu te ouvirei e falarei 'Andai desta maneira e aprenda a               
contar seus dias, pois todos eles estão em Minha Mão. Adquira sabedoria,            
Minha sabedoria'. Eu testo o coração, não a mente. 

Minha misericórdia está aqui e Eu estou sofrendo, pacientemente, não          
desejando que alguém pereça. Minha compaixão é grande e Meu julgamento           
justo. 

Venha a Mim! O Bom Pastor, porque Eu sou Verdadeiro e Fiel. 
Venha a Mim e criarei um novo coração para Me servir fielmente e com              

toda humildade. 
Por que você continua em sua rebelião sempre olhando para a carne?            

Para o braço do homem? Será que Ele pode, um mero mortal, purificá-lo do              
seu pecado? Ele pode manter sua justiça diante de mim? 

Que direito você tem de recitar a Minha Palavra e ainda assim andar             
em apostasia? Vocês são todos contra Mim e ilusórios em suas próprias            
imaginações. 

Eu sou o SENHOR que vê tudo e percebe todo pensamento em seu             
coração. 

Arrependa-se! Antes que Eu o vomite da Minha Boca! 
Considere isto então, Meu povo, Eu aconselho você a comprar ouro           

refinado no Fogo do Refinador.  
Considere com cuidado este dia! Este dia que você se esquece de seu             

Deus e de Sua bondade para com você ou Eu vou te quebrar em pedaços. 
Para aqueles que Me honram, honram Meu Pai. Não tomareis a vara            

do castigo para salvar a sua alma de cair no inferno? Você é tão inclinado e                
rebelde ao se apoiar em seu próprio entendimento e ensinamentos dados a            
você pelo homem? Você abandonaria toda a Minha bondade e misericórdia           
pelo que é inútil? 

Arrependa-se! 
Sim, considere isso aqueles de vocês que se esquecem de Deus e de             

Seus caminhos, ou Eu os quebrarei em pedaços. 
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Ouça! Ouça a Minha voz! Ouça o Bom Pastor, pois as Minhas ovelhas             
Me conhecem e Eu as conheço. 

Em verdade vos digo: “Se você fosse cego, não seria culpado de            
pecado; mas agora que você afirma que pode ver sua culpa permanece!” 

 
Coloque a pomada nos seus olhos para poder ver! 
 
Arrependa-se! 
 
Eu estou aqui! Eu fico na porta e bato e se alguém ouvir a Minha voz e                 

abrir a porta, Eu entrarei e comerei com essa pessoa e eles comigo. 
 
Eu sou Aquele que era, e que é, e que está por vir! 
 
Arrependa-se! 
 
A hora chegou! 
 
Arrependa-se! Arrependa-se! Arrependa-se! 
 

EU, O SENHOR, NÃO MUDO 
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Fonte: https://444prophecynews.com/misinformation-glynda-lomax/ 
 

 
 

DESINFORMAÇÃO 
 

Eu estava em oração esta manhã (domingo), quando o Senhor me           
revelou que Plan B que foi colocado em ação pelos inimigos do nosso             
Presidente (o plano A era o de impeachment). 

Foi-me mostrado que o plano B é alimentá-lo com informações de alto            
nível por meio de inimigos de alto nível próximos a ele, para que ele o use,                
fale e tome decisões com base na informação oferecida, fazendo dele um            
completo idiota. ISTO, o Senhor revelou, é por isso que o Presidente Trump             
parecia não se importar com o Coronavírus. Não é que ele não se importe, é               
que ele foi alimentado com mentiras por seus inimigos, para que ele pareça             
não se importar. 

Também me foi mostrada uma visão em meu espírito de nosso           
Presidente preso em um labirinto. O labirinto foi construído pelo inimigo e            
pelo povo que trabalhava contra ele, contra o presidente. O Senhor me            
mostrou que seus planos alcançaram um novo e muito perigoso nível de            
escuridão contra o qual precisamos orar. 

Meus filhos, o inimigo é muito ativo no governo da América e ele está              
trabalhando para controlar vocês, o povo. 
 Eu desejo que você ore contra isso, e ore pela Minha vontade e             
somente pela Minha vontade nesta nação. 
 

2 Timóteo 3:1-5 
● 1 Também sabemos que nos últimos dias virão tempos perigosos. 
● 2 Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos,           

orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos,      
profanos, 

● 3 Sem afeição natural, violadores de trégua, acusadores falsos,         
incontinentes, ferozes, desprezadores daqueles que são bons, 

● 4 Traidores inebriante, altivo, amantes de prazeres mais do que          
amantes de Deus; 

● 5 Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder; de quem se             
afasta. 
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Site: https://444prophecynews.com/do-not-fear-for-i-am-with-you/ 

 

 
NÃO TEMAS, PORQUE EU SOU CONTIGO 

 
Esta foi uma experiência e mensagem verdadeiramente profundas.  
 
Enquanto eu me sentava em louvor e oração, vi Nosso Senhor e Ele 

sentou-se à minha frente e começou a escrever, linha por linha, 
deslizando-a para que eu pudesse vê-la e copiar o que Ele havia escrito. A 
seguinte mensagem foi dada hoje, 2 de março de 2020. TODA GLÓRIA A 
NOSSO REI. 

 
Diga a eles que não tenham medo. 
O sol, a lua e as estrelas obedecem ao MEU comando. 
Tudo colocado em seus lugares por MIM. 
O vento nos mares, obedece MEU comando. 
NADA se move sem MINHAS instruções. 
Assim será para o MEU povo. 
Eles conhecem a MINHA voz e obedecem aos MEUS comandos. 
Não tema, não tenha medo, pois EU SOU COM VOCÊ. 
VOCÊ É MEU. 
 
MEU POVO. 
Escolhido e separado por um tempo como este. 
Meus escolhidos. 
 
UM SACERDÓCIO REAL. Você não me escolheu, 
Eu o escolhi para ajudar a levar MINHAS ovelhas perdidas para casa. 
Você não tem idéia do quão brilhante você brilha. 
 
EU ESTOU EM BREVE! 
SEU REDENTOR E SENHOR 
 

YESHUA-JESUS 
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Fonte: https://444prophecynews.com/safety-glynda-lomax/ 

 

 
 

SEGURANÇA 
 

Meus filhos, estou levando muitos de vocês para áreas mais seguras.           
Esteja alerta para a Minha liderança. 

Ouça e você ouvirá Eu chamando você para seu lugar seguro. Confie            
que Eu sei o que é melhor, independentemente do seu trabalho,           
independentemente daqueles que você prefere estar por perto,        
independentemente de suas próprias preferências. Eu sei melhor. 

Siga-me e esteja seguro. 
 
Gênesis 12:1 

● 1 Ora, o Senhor dissera a Abrão: Sai da tua terra, da tua família e da                
casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei: 

Gênesis 19:12-15 
● 12 E os homens disseram a Ló: tu aqui mais alguma coisa? genro, e              

teus filhos, e tuas filhas, e tudo o que tens na cidade, tira-os deste              
lugar: 

● 13 Porque destruiremos este lugar, porque o seu clamor se engrandece           
diante da face do Senhor; e o Senhor nos enviou para destruí-lo. 

● 14 E Ló saiu e falou com seus genros, que se casaram com suas filhas,               
e disse: Levanta-te, tira-te deste lugar; porque o Senhor destruirá          
esta cidade. Mas ele parecia ser aquele que zombava de seus genros. 

● 15 E, levantando a manhã, os anjos apressaram Ló, dizendo:          
Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que estão aqui; para            
que não sejas consumido na iniqüidade da cidade. 

Êxodo 4:19 
● 19 E disse o Senhor a Moisés, em midianita: Vai, volta para o Egito;              

porque todos os homens estão mortos, que procuraram a tua vida. 
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VOCÊ PRECISA ANUNCIAR A  MINHA SALVAÇÃO! 

 
 
Eis que EU tenho falado:  
- Jonas corre em Nínive e anuncia a minha salvação. 
Você tem corrido e anunciado ou você tem se escondido? 
Você tem se preocupado com as almas ou pra você tanto faz? 
 
Anuncia a minha salvação Jonas! 
 
Meus filhos estão perdidos, iludidos, indo na contra mão da salvação, por            
esse motivo serão presas fáceis de serem enganados. 
 
Anuncia a minha salvação Jonas! 
 
EU te escolhi, EU te chamei e EU te remi. Você sempre soube que EU teria                
um propósito para sua vida e chegou a hora, não há mais tempo. 
 
Você precisa se posicionar! 
 
Meus filhos rebeldes e desobedientes precisam de você. Por isso EU te provei             
e aprovei, por isso passou pelo refinamento. Chegou a hora de colocar a sua              
fé em prática. 
Jonas não se esconda e não corra do seu chamado. Meus filhos rebeldes e              
desobedientes precisam de você. 
Anuncie a minha salvação, anuncie a verdadeira palavra. 
Nesta época muitos estarão mais sensíveis para ouvir.  
Alguns rejeitam e segue em diante. 
 
Jonas, corre em Nínive para anunciar a minha salvação! 
 
Breve venho 
 
YESHUA HAMASHIA 
 
 
Mateus 24:4-14 
4. Jesus respondeu:  
– Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. 



5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: “Eu sou o             
Messias!” E enganarão muitas pessoas. 
6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de             
guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. 
7. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários              
lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. 
8. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. 
9. – Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês             
serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. 
10. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos                
outros. 
11. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. 
12. A maldade vai se espalhar tanto, que o amor de muitos esfriará; 
13. mas quem ficar firme até o fim será salvo. 
14. E a boa notícia sobre o Reino será anunciada no mundo inteiro como              
testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. 



Fonte: https://holyspiritwind.net/2020/03/dont-look-back-you-must-face-this-reality-but-you-must-not-fear/ 

 

 
 

Não olhe para trás!  
Você deve enfrentar essa realidade, mas não deve ter medo! 

 
 
Meu filho, passa mensagem para meus filhos… 
 

A realidade física em seu mundo mudou e continuará a mudar a uma             
velocidade sempre crescente. As coisas no seu mundo nunca serão as           
mesmas que eram. As coisas nunca voltarão ao que eram antes. O "normal"             
que você conhecia, se foi. Não olhe para trás! Você deve enfrentar essa             
realidade, mas não deve ter medo! Você ficará em Meu Poder! Seja como             
Davi perante Golias, não como a esposa de Ló.  

Deixe Meu amor perfeito expulsar seu medo. Você deve confiar em           
Mim, você deve se apegar a Mim e deve confiar em Mim. Você deve saber               
que Eu ainda estou no controle. Não importa o que aconteça. EU SOU a sua               
única esperança. Fique quieto e saiba que EU SOU DEUS! 

Eu tenho dito ao meu povo que o tempo em que você está, chegaria              
há muitos anos. As coisas estão acontecendo de maneira diferente do que a             
maioria de vocês pensavam. Mas, lembre-se, de que Eu não dei todos os             
detalhes.  

O que foi verdadeiramente profetizado por Meus profetas e vigias,          
seus filhos e filhas, os jovens e os velhos e até mesmo aqueles que são               
vistos como os membros mais humildes da sociedade, acontecerá. Vai          
passar de maneira diferente do que esperava. Os homens poderosos, ricos,           
orgulhosos e arrogantes do mundo não ouvem de Mim, acreditam nas           
mentiras de seu deus e eles serão destruídos com ele. 

Muitos nas igrejas e até a Minha noiva não esperavam ver as coisas             
que estão vendo e ainda verão; mesmo que tenha sido falado. Havia muito             
falsos profetas enviados para vocês do que verdadeiros profetas. Eu não te            
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avisei disso? Eles tem causado confusão, divisão, dúvida, descrença e          
fizeram com que muitos se afastassem de Mim. Mas, isso ainda não é a              
grande queda (2 Ts 2:3). Isso ocorrerá depois do homem do pecado e da              
iniqüidade: o anticristo é revelado ao mundo.  

Ele já tem sido revelado a muitos de Meus filhos, mas a maioria ainda              
dizem que não pode ser ele e alguns até se curvarão a ele e à sua imagem.                 
Muitos na igreja tem falhado em discernir isso. Eles estão sob um véu de              
engano, mas eu posso fazer um buraco nesse véu pelo poder do Meu             
Espírito. 

América e Israel, vocês tem falado que Eu lhe enviei o rei Ciro para              
reconstruir o templo, mas ele não é quem você supõe e Eu nunca vou morar               
em um templo feito por mãos humanas. Eu tenho lhe falado que este rei é               
como Saul porque o povo exigia um rei e ele é como Belsazar porque ele               
será morto.  

Aquele que substitui aquele que é levado é o sexto rei que é dos sete e                
também o oitavo rei, a primeira besta, o filho da perdição, que será habitado              
pelo próprio espírito do próprio Satanás. Muitos tem sido enganados ao           
pensar que este sétimo rei foi enviado para trazer um retorno à grandeza             
para a América, mas, na verdade, ele apenas levou a América a ser uma              
Babilônia maior.  

Ele próprio não se arrepende perante Mim e nem leva o seu país ao              
arrependimento e de volta ao Salvador dela. Em vez disso, ele fala com             
arrogância, orgulho e narcisismo, dizendo que a América se recuperará do           
dessa peste criada pelo homem que chegou até ela. Mas, a América não             
recuperará. Essa peste será substituída por pestes ainda piores e um maior            
controle será colocado sobre as pessoas com a nova tecnologia, satélites e            
depois, a marca da besta. 

Eu devo permitir que esse momento de julgamento, trazido pelo          
inimigo e seus homens maus, acorde a Minha igreja adormecida. A maioria            
não me buscou em arrependimento ou ouviu a Minha voz mansa e delicada             
quando lhes disse para despertar. Agora o inimigo está sendo desencadeado           
e eles serão sacudidos violentamente por ele. Eu o uso para Meus            
propósitos, para causar dor, angústia, sofrimento, provações e tribulações,         
para que os homens clamem a Mim. Poucos clamam a Mim em tempos de              
paz, bondade e prosperidade, mas quando Meus julgamentos estiverem na          
terra, o povo aprende a justiça e se arrepende. 

América, você não será mais livre para fazer o que quiser nos dias que              
estão chegando. Aquele que proclamou prosperidade e liberdade está         
produzindo falta e cativeiro. Sua viagem será restrita e só piorará com o             
caos, a luta e a guerra.  
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Esta pestilência criada pelo homem é apenas a primeira etapa do           
controle total das massas. Muitas coisas piores estão no horizonte que           
causarão doenças muito mais graves e morte de centenas de milhões, a fim             
de trazer a Nova Ordem Mundial.  

As instituições financeiras do mundo estão à beira da destruição e           
você está vendo escassez de suprimentos já no momento. Mas isso não            
causará a quebra total até que aconteça o Evento Inaugural Ardente em            
Nova Iorque. 

Aí, então, o falso messias aparecerá para “salvar o dia” e todo o             
mundo se maravilhará dele. 

América, o seu rei atual é um dos “caras que vai cair”, mas ele              
também está nesse plano satânico. É verdade que Eu permiti que ele fosse o              
rei para que houvesse tempo extra de arrependimento, mas muito pouco           
tem acontecido. 

Ao invés disso, minha igreja ficou bêbada com o fruto de sua videira e              
a loucura absoluta tem acontecido com muitos. Para esses, ele não faz nada             
de errado, embora ele fazendo exatamente o que todos os seus           
antecessores fizeram, e ainda pior do que todos, exceto um. Aquele que            
nunca realmente partiu, aquele que Me imita como quem foi e é e está por               
vir. 

Agora, meu povo ouve e procura entender o que eu digo a seguir. Este              
rei e aqueles ao seu redor pediram um dia de oração para retroceder o              
julgamento que foi desencadeado. Me ouça agora! NÃO retrocederei este          
praga feita pelo homem sem arrependimento, isso significa voltar do pecado           
e de volta para Mim.  

Meus santos, Eu os alerto, não orem contra Meus julgamentos          
redentores que estão sobre a terra da América, Eu não vou ouvir. Ore por              
aqueles em sua família e por aqueles que Eu lhe dei autoridade; sua esfera              
de influência e ore para que os corações sejam amaciados até o            
arrependimento.  

As orações daqueles que endureceram seus corações para Mim são          
como cinzas lançadas ao vento, nada fazem. Isto é o que eu digo: rasgue              
seus corações e não suas vestes, convoque uma assembléia solene, caia de            
bruços diante de Mim em sacos e cinzas. Arrependa-se e se afaste do seu              
pecado e clame a Mim com tudo o que está dentro de você! Mesmo que isso                
fosse feito na América, seu julgamento seria diminuído, mas não          
completamente retirado. Isso ocorre porque o julgamento já está definido há           
anos, e você passou pelo ponto de não retorno como país.  

As rodas do julgamento foram acionadas, portas foram fechadas para          
que ninguém possa abrir e portas foram abertas para que ninguém possa            
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fechar. Eu posso e mostrarei misericórdia no julgamento que está aqui agora            
e depois nos julgamentos ainda mais severos que se seguem. 

Meus eleitos-remanescentes-noiva, mais uma vez peço que você fique         
oculto em Mim até que Eu lhe chame para brilhar em Minha glória.  

Não temam o que não é de Mim, porque Eu lhe dei autoridade sobre              
isso pelo Meu sangue derramado e em Meu nome, Jesus O Cristo, Yahshua             
Ha Mashiach.  

Levante-se e proclame o que aquilo do inimigo, não é seu! Comande            
que essas coisas devem Ir, pela autoridade em Meu nome, e depois receba             
todo o Espírito Santo que Eu quero lhe dar, de vários modos. Quando você              
estiver trabalhando com o Meu Espírito, você tocará nos outros e eles            
saberão. 

A medida do Meu Espírito será aumentada em você após o Evento            
Inaugural Ardente na cidade de Nova York. À medida que os julgamentos            
aumentarem, assim também aumentará o Meu Espírito.  

Muitos se voltarão para Mim durante esse tempo, que será maior que            
no livro dos Atos dos Apóstolos nas escrituras.  

Logo depois será o tempo da transformação, quando Minha rocha          
ardente rasgará e abrirá o céu, cairá e sacudirá a terra inteira. 

Isso acontecerá quando Minha ira for derramada e a grande e espessa            
escuridão cairá, exatamente como antes.  

Os caídos serão forçados a descer e os Meus ocultos se levantarão e             
trarão o restante da grande colheita comigo e com os anjos. 

 
Tudo isso está chegando em muito pouco tempo! 
 
Prepare o caminho do Senhor! 
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fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/your-light-has-come 

 
A Sua luz chegou 

 
Palavra e visão recebidas ontem 15 de março de 2020 
 
Escrituras: 
Isaías 60 
Salmo 14 
Filipenses 4:9 
 

Seja sóbrio. Vigilância. Seu inimigo ronda em torno de você como um            
leão que ruge. Ele está procurando alguém para devorar. Agora é a hora de              
ficar sóbrio. Seja vigilante. Vista o capacete da salvação. Amarre ainda mais            
o cinto da verdade.  

Eu sou aquele que se senta no trono, no círculo acima da Terra. Eu sou               
aquele que conhece o começo do fim. O fim de todas as coisas está agora               
sobre os habitantes da Terra. Mas Eu tenho te preparado como filhos da luz.              
Vocês não são os Filhos da Destruição que andam nas trevas. Eu estou             
olhando aos Meus filhos, pois Eu sei todas as coisas. Os Meus 7 olhos              
percorrem toda a Terra. Eu sei os que são Meus. Você estará e para sempre               
em Minhas mãos e nada poderá separar você de Meu amor. Não há nada              
que deve separá-lo do amor de Cristo Jesus. Nem problemas. Nem           
dificuldades. Nem fome. Nem perseguição. Nem nudez. Nem perigo. Nem          
espada. 

Portanto, tenham bom ânimo, Meus filhos e filhas, pelo trabalho que           
iniciei em vocês, o bom trabalho que iniciei em vocês, Eu vou            
completamente terminá-lo. 

O dia do Senhor está perto e quem está preparado. Senão aqueles que             
têm mãos limpas e um coração puro. A hora está escura, mas uma             
escuridão mais profunda, está à frente. Deixe a sua luz brilhar, porque Eu             
sou a luz do mundo. Agora é a hora em que todas as suas orações e                
petições que você apresentou perante o Pai, em segredo, serão          
recompensadas abertamente. Não seja igual àqueles que estão dormindo.         
Fique acordado. Ande no temor do Senhor. 

Seu poderoso braço está estendido em proteção. Seus ouvidos estão          
atentos aos seus gritos. Eu estou, diz o Senhor, perto do coração Partido.             
Eu, Eu mesmo, enxugarei suas lágrimas. Você é Meu filho e tudo está nas              
minhas mãos. Não temam meus pequenos. Lance todas as suas ansiedades           
sobre mim porque Eu cuido de você.  
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Confie em mim nesses tempos turbulentos. Esses são apenas o          
começo das dores. Esteja preparado. Esteja preparado agora, Eu digo, e           
veja Eu mover por você e por todos vocês, meus filhos das Luzes. Vocês são               
Meus filhos da glória. Você nem precisa ter medo das coisas ao seu redor. 

Meus poderosos anjos se revelarão a você para que que você saiba            
que a minha promessa de proteção é segura e absoluta.  

Chegue mais perto, Meus filhos. Esconda sob a sombra, sob o abrigo            
das Minhas asas. Você está coberto pelas Minhas asas. Você foi coberto com             
Meu sangue. Você é inocente aos Meus olhos. Você é puro, e você verá a               
Face de Deus.  

 
O Senhor continua dizendo ... 

 
Minha carinho cobre todos os aspectos da sua vida, de manhã, à tarde             

e à noite. O o que está por vir é a vida eterna, uma herança que durará para                  
sempre. Eu sou aquele que ama para sempre. O Meu Reino de cima dura              
para sempre. Eu sou quem se importa no qual está toda a bondade. Eu sou               
aquele que é o seu refúgio na rocha e os justos passaram por ela. 

Eu sou ele que é a Pedra Angular. Uma pedra de tropeço. Uma pedra              
de ofensa. Mas para os que estão na Minha justiça, esta pedra angular é a               
sua arca, a sua segurança. 

Do mesmo jeito que Eu estava com José na prisão onde ele ficou, Eu              
também estou com muitos de vocês. Você tem sido odiado sem razão. Eu             
sei da sua solidão. Eu conheço aqueles que te traíram. Eu conheço aqueles             
que te rejeitaram. 

Meu filho venha a Mim porque Eu curarei as suas feridas. Me deixa             
fazer curativos nas suas feridas. Me deixa enxugar as suas lágrimas. Eu            
estou mais perto de você do que você pensa. Deixe tudo sob meus cuidados. 

Por acaso não trarei justiça rapidamente? Sim e mais, Meus preciosos           
filhos. Estou trazendo Meus filhos para o Meu alto Monte Sagrado. Eu estou             
trazendo você para Sião. 

Aqui, em Sião, você deve morar comigo. Aqui trarei cura em minhas            
asas. Eu sou o seu Deus e você é meus preciosos filhos do meu pasto. Você                
é meu rebanho sob meu cuidado total. Hoje, você ouvirá a Minha voz. Veja,              
Eu restaurarei a você a sua saúde e curarei as suas feridas.  

Você tem sido marginalizado. Eu devo abraçar você sussurrando         
minha palavra de conforto para você. Não se vendem dois passarinhos por            
um ceitil (Mateus 10:29) e Eu te falo meus amados Filhos, que você, você              
verá Meu rosto, pois Eu tenho te amado. 

Assim como lhes digo, nenhum daqueles pardais pequenos e         
preciosos, que são da minha obra, cairão no chão sem o Meu conhecimento. 
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O inimigo tem andado ao seu redor por muito tempo, mas Eu vou             
fazê-lo fugir do seu redor. Vocês verão muitos fugirem de você porque sua             
luz tem penetrada no novo amanhecer que está aqui, agora. Minha luz tem             
crescido sobre você. Embora a escuridão vagar em cima e em baixo, Minha             
luz nunca será apagada. 

A Minha luz está aqui. Ela brilha na escuridão e nada a apagará. 
Para aqueles que Me receberam, eles também receberam Meu Pai;          

para aqueles que acreditam no Meu nome; para aqueles a quem o Pai tem              
revelado quem Eu sou; para aqueles que nasceram do alto... você está            
recebendo o poder de se tornar Meus filhos. 

Você pertence a Mim porque Meu pai lhe ensinou desde o início. Meu             
Pai chamou você para Mim. Esta é a razão do porque eles vem a mim de                
bom grado, acreditando na fé, eles não serão arrancados das Minhas mãos. 

O mesmo poder que te trouxe ao Meu reino é o mesmo poder do alto,               
que transformará todos os seus medos em fé, seu desespero para a            
esperança, sua apreensão para um corajoso filho e filha do alto. 

Tudo vem de Mim. Tudo é de cima. É pela graça que você foi salvo                
pela fé - um presente de cima. Tudo é de cima. Tudo é Meu. 

Sim, tudo é de cima. Eu sou de cima. Meu reino é de cima. E todo o                 
céu espera ansioso pelos Meus filhos da Glória para voltarem para casa. 

Tudo está pronto. O tempo se aproxima. E aqui está. Seja corajoso,            
seja forte, seja alegre, porque Eu estou com você. Eu tenho ido adiante de              
você. 

Então, Meus filhos sejam sóbrios, estejam vigilantes, andem na fé,          
confiem em Deus, creiam também em Mim que o fim dos tempos que se              
aproxima rapidamente, está aqui. Apegue-se a Mim.  

Apegue-se a tudo o que é bom, o que for verdade, o que quer que seja                
nobre, o que é adorável, o que é puro e tudo o que é excelente ou louvável.                 
Pense nessas coisas. 

Ande na luz. Seja a luz, pois Eu estou com você. Eu tenho prometido              
estar com você até o fim dos tempos. Não temam Meus preciosos filhos das              
coisas dos outros; pois, esses são pessoas tolas que nem sequer consideram            
a Deus, e nem olham ou procuram por Ele. Estes estão destinados a este              
tempo de escuridão. Destinado à Minha ira, Minha destruição. 

Segure no que for bom. Deixe espaço para a minha ira. Sim, Eu sou              
aquele que está acima do círculo da terra. Eu reino de cima.  

Eu sou o Deus eterno. Eis que Eu sou o começo e o fim. Tudo é Meu.                 
Tudo pertence a mim, o enganador e o enganado. 

Tema o Senhor, Meus filhos. Tema aquele que é toda a sabedoria, que             
é o seu tudo em tudo. 

Eu te amo e Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. 
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Antes de Abraão existir, EU SOU. 
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Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/i-the-lord-do-not-change 

 
Eu, o Senhor, Não Mudo 

 
Palavra recebida hoje em 17 de março de 2020 
 
Escrituras:  
Malaquias 3 
Salmo 46 
Isaías 43:1-3 
 

E para todos vocês que têm ouvidos. Para todos que escutam. Eu            
estou aqui, meus filhos. Eu estou aqui com você. Eu, o Senhor, não mudo. 

Eu sou Ele que ainda reina no alto. Sou Eu que sempre tenho reinado.              
Sou Eu que reina. Sou Eu que sempre reinará, para sempre. Amém. 

Pois o Meu reino não foi construído, senão pela Minha própria palavra,            
pela Minha boca, que é certa como rocha. O que você vê agora são todos               
aqueles que não acreditam em Mim e nem Me procuram. 

Apesar da a raiva da nação se levantarem um contra o outro, eles são              
todos enganados como Nações, não conhecendo Àqueles que é do alto. Eles            
estão todos enganados porque apenas desejam apenas todas as coisas da           
Terra. Mas eles estão na areia movediça. Todos eles são como sombras            
inconstantes. Eles acreditam em coisas e nunca Me questiona ou Me procura            
nas coisas. 

Eu te digo a verdade: não há nada novo debaixo do sol. O homem              
ainda permanece em sua incredulidade. Ele permanece em seu pecado, em           
seu orgulho. 

Pois, certamente, Satanás conquistou os seus corações com enganos.         
Pois ele é o pai da mentira. Assim como Satanás caiu como um raio, eu               
também, o Filho do Homem, venho como um raio e todos os cantos da Terra               
verão a minha glória. 

Alguns deles que estão acordados e prontos para serem recebidos no           
Reino de Meu Pai; e outros, para enfrentar a Ira de Deus. 

Meus filhos, Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Eu estou sempre            
presente até o dia de hoje. E, para aqueles cujas mãos estão limpas, cujo              
coração está sendo respingado pelo sangue de Jesus, esses entrarão          
completamente no Meu Santo dos Santos. 

Eu tenho te escolhido meus filhos. Você pertence a Mim. Eu te escolhi             
desde a fundação deste mundo, mesmo antes de você existir. Você é um             
Sacerdócio Real. Um povo peculiar separado para adorar a Deus. Pois Eu sou             
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o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e todos os que humildemente andam             
diante de mim, esses andarão na minha luz. 

Embora a escuridão reine e invada invisivelmente em muitos corações,          
aumentando diariamente, muitos estão sendo capturados, e andando mais         
em engano, Eu falo para vocês meus filhos, que isso é apenas o começo. 

Mas, não tema meus filhos, pois do mesmo jeito que Eu protegi Meus             
filhos no Egito, Eu também sou capaz de fazer ainda mais abundantemente            
do que você imagina. Meu sangue cobre você, meus preciosos filhos. O Anjo             
da Morte passará sobre você, sob a sua casa. A bate-papo de paz e de               
unidade não vai durar muito, pois o colapso financeiro cairá como nunca            
antes. 

Não tema essas coisas, pois, na verdade, você não deve depender do            
homem e de suas ideologias criadas pelo homem. Eu sou capaz de levar a              
você tudo o que você precisa. Eu sou o seu Jeová Jireh. Eu sou o Seu                
provedor. Pois, Eu sou aquele que fornece a minha bondade até para o mal              
[João - acredito que em relação ao homem]. Descanse no conhecimento de            
que Eu não mudo. 

Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. O Meu reino é construído             
sobre a minha Palavra. E todos os que confiam em Mim serão mantidos a              
salvo, debaixo dos meus braços eternos. 

Embora as águas agitadas subam contra você e tudo ao seu redor            
estão afundando na areia, saiba que Eu estou com você. Meu anjo fica de              
guarda protegendo você, guiando você, para um local de abrigo. Há muito            
mais por vir, meu amado. Você sabe disso! Eu tenho falado disso para você              
antes de seus acontecimentos.  

Eu sempre soube o fim desde o começo. Eu sempre soube o começo e              
o fim pois EU SOU QUE EU SOU. 

Eu sou o começo, porque no começo, Eu criei os céus e a terra. Eu               
tenho sempre conhecido o fim. Pois em Mim, está a vida, a vida             
ressuscitada. 

Muitos pensaram que a minha morte aqui nesta terra foi o fim. Mas foi              
apenas o começo de todas as coisas. O começo da vida. O começo da              
verdade e da graça a serem reveladas em toda a sua plenitude. 

Foi o começo da minha igreja verdadeira, construída sobre o Meu           
nome. Pois o meu nome é muito maravilhoso para ser conhecido. Você não             
tem ouvido nenhuma palavra que descreva quem Eu realmente sou. Nem           
Meus filhos conseguem compreender verdadeiramente quem Eu realmente        
sou. 

Pois, Eu não sou quem você pensa que Eu sou. À medida que os dias               
se tornarem cada vez mais escuros até te emprisionar, escuridão de engano,            
a situação irá de mal a pior. Mas Eu estou aqui. Eu estou aqui para lhe falar.                 
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Eu estou aqui para lhe falar, agora, que Eu não mudo. Eu nunca mudarei.              
Pois Eu sou a Rocha das Eras. Eu sou o Ancião dos Dias. Eu sou o pilar de                  
toda a sabedoria. Eu sou aquele que é coroado com muitas coroas. Eu sou              
aquele que estava morto, mas agora estou vivo e Eu tenho as chaves da              
morte e do inferno. 

Continue a andar na Minha verdade e amor. Não tema essas coisas da             
seu meio. Não se desespere com o que vê e ouve. Continue a habitar em               
Mim e a permaneça em Minha Palavra. 

A desorientação está à frente, pois muitas pedras são tiradas debaixo           
de muitas vidas. A Minha primeira flecha é contra as organizações           
financeiras. Pois eles são corruptos. Eles cavaram um poço somente para           
eles e para todos aqueles cujo Deus é o dinheiro. Todos eles cairão no              
mesmo poço, grandes e pequenos. 

Mas Eu te digo: não tema essas coisas, pois, não sou Eu o Deus              
possuidor do céu e da terra? Eu derrubo, e certamente, Eu estou derrubando             
as pessoas arrogantes, egoístas, gananciosas, que geram medo, que não          
têm espaço no coração para Deus. No entanto, Eu guardei para mim um             
Remanescente. 

Eu tenho guardado os mansos desta terra para herdar a terra. Eu            
tenho guardado o tempo determinado para trazer as minhas ovelhas          
perdidas. As Minhas ovelhas perdidas de Israel. Pois todos os que são Meus             
estarão em um rebanho - pertencentes a aquele que é bom - Naquele que é               
o único bom pastor. 

Continue olhando para Mim. Mantenha seu coração perante Mim.         
Porque aqui está a sua paz. Aqui está a sua vitória. Aqui está a esperança de                
que, embora invisível, seja revelada dos céus. 

O que você vê ao seu redor, o que você pode vê não é o Meu reino.                 
Pois Eu sou de cima. O Meu reino virá do céu para a terra. E na terra ficarão                  
todas as coisas que foram refinadas em ouro puro - estes que foram             
passados pelo Fogo do Refinador. 

Meu amado, Eu estou chegando muito em breve. A contagem          
regressiva tem começado e você se alegrará quando Eu chegar em minha            
glória. Você é minha noiva e Eu estou preparando este dia para que você              
possa caminhar, completamente, Comigo em Meu reino. 

Uma grande transição está sobre você. Transformação, na medida que          
envio o Meu Espírito Santo em maior medida. Sim, Eu estou derramando um             
grande derramamento agora do que em qualquer outro momento da          
história. 

Mais ajuda Angelical do exército dos céus está aqui, agora mesmo.           
Realmente, Eu te digo que o que está por vir, começou. Ele está aqui agora. 
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Eu colocarei palavras ungidas sobre seus lábios quando você falar a           
Minha Palavra em poder dado a todos aqueles que crêem em Mim, em Meu              
nome. 

Embora os rios subam, o fogo se alastre, Eu estou aqui para guiá-lo             
adiante com segurança. Me chama, dia ou noite, pois Eu estou aqui. 

Eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o Mesmo ontem, hoje e sempre. Eu              
sei o fim desde o começo, porque Eu sou o fim e Eu sou o começo. 

EU SOU QUE EU SOU. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Eu             
sempre estarei aqui por meus filhos, para sempre. 

Venha, se abrigue sob os Meus braços eternos.  
Eu sou o Seu pai. Eu sou o Seu Deus. Eu sou o Seu amigo. Eu sou o                  

Seu tudo em tudo. Eu sou o SENHOR. EU SOU QUE EU SOU.  
Eu sou aquele que ama. 
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TRANSCRIÇÃO DA MENSAGEM DADA AO GRUPO MISTÉRIOS DE DEUS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2020. 

 
TUDO IRÁ SE CUMPRIR 

 
Não se enganem vossos olhos nem enlouqueçam vossos ouvidos!  

Assim diz o Senhor:  
- Passará e não tardará. Eis que toda nação ouvirá, da ruina que foi feita de                
Jacó. De Israel e da meretriz. Céus e terra passarão. Porém a Palavra se              
cumprirá. Peste e fome. Praga e assolação. 
 
Atentai-vos que EU SOU DEUS! 
 
2 Timóteo 2:15 , “Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como          
obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da              
verdade”. 
 
Oséias 6:1-3 ,”Vinde, e tornemos ao SENHOR, porque ele despedaçou, e          
nos sarará; feriu, e nos atará a ferida. 
2 Depois de dois dias nos dará a vida; ao terceiro dia nos ressuscitará, e               
viveremos diante dele. 
3 Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua saída,            
como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia                
que rega a terra”. 
 
Hebreus 4:12 , “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante              
do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e               
espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e              
intenções do coração”. 
 
Oséias 4:6 , “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o            
conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te        
rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que te            
esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos”. 
 



Fonte: 
https://holyspiritwind.net/2020/03/understand-that-these-last-days-are-not-going-to-happen-as-most-men-have-
been-taught/ 

 

 
 

ENTENDA QUE ESSES ÚLTIMOS DIAS NÃO VÃO ACONTECER DO QUE 
FOI ENSINADO PARA A MAIORIA DOS HOMENS 

 
 

Eu vejo muitos dos Meus santos, Meus escolhidos, estão olhando          
atentamente para os padrões e sinais que existem nos dias em que você             
está agora. A muitos tem sido revelados coisas por Mim mas eles estão             
esperando a transformação e a reunião junto no ar cedo demais. 

A maioria de Minha santa-escolhida-remanescente noiva tem sido        
ensinada doutrinas que são falsas. Essas doutrinas falsas vieram dos          
demônios, mas os homens as espalharam por toda parte. Essas doutrinas           
falsas causaram muitas confusão no Meu corpo durante as últimas 2           
gerações. 

Quando elas foram faladas pela primeira vez, não causou muitos          
questões, mas é nesta geração que verão o Meu retorno, então é muito             
importante que você entenda que nesses últimos dias as coisas não           
acontecerão como muitos homens foram ensinados. Todas as escrituras e          
todo sonho e palavra profética que Eu tenho dado irão acontecer. 

Esses são os próximos eventos que tenho revelado a esse mensageiro           
e nas escrituras. Ele não tem 100% de entendimento de tudo do que vai              
acontecer. Nenhum homem tem, mas o que Eu disse para ele vai acontecer.             
Eu tenho dado a ele entendimento da ordem de como eles vão acontecer             
mas EU NÃO DEI PARA ELE DATAS. 

 
Mateus 24:6-8 , ”As dores de parto do reino continuarão se          

intensificando e se aproximando. Haverá terremotos ainda maiores em         
vários lugares, guerras civis e nações de guerras se levantando contra a            
nação continuarão. Os navios que eu falei sobre você (Ronald Reagan e            
Abraham Lincoln) serão atingidos e de acordo com o que aconteceu com os             
nomes deles.  

Apocalipse 6:3-4 , o segundo selo termina  

1 

https://holyspiritwind.net/2020/03/understand-that-these-last-days-are-not-going-to-happen-as-most-men-have-been-taught/
https://holyspiritwind.net/2020/03/understand-that-these-last-days-are-not-going-to-happen-as-most-men-have-been-taught/


Quando isso acontece, a guerra se espalhará aparentemente por toda          
parte muito rapidamente.  

Apocalipse 6:5-6 , Terceiro selo. Então ocorrerá o incendiário evento         
de lançamento na torre que leva o nome do atual rei da América na “maçã               
grande” e o rei será levado como Belsazar. A economia da América e do              
mundo começará a entrar em colapso total. É então que o pequeno chifre ou              
besta surge para retomar sua posição de poder na América, mas ele não             
para por aí.  

Oséias 6:1-3, Joel 2:23-24 , É nesse momento que ocorre a grande           
unção das primeiras e das últimas chuvas, para fortalecer Minha noiva           
remanescente escolhida.  

Apocalipse 6:7-8 , Então a morte surgirá em toda parte e reivindicará           
um quarto da terra por espada, fome, pestilência e bestas da terra.  

Apocalipse 13, A besta terá poder para estender sua autoridade          
sobre toda tribo, povo, língua e nação, todos os habitantes da terra, todos             
cujo nome não tenha sido escrito desde a fundação do mundo no Livro da              
Vida do Cordeiro que foi morto, cairá e o adorará. Ele fará com que tudo isso                
aponte sua marca na mão ou na testa direita para comprar ou vender.             
Alguns de vocês serão presos e outros serão mortos pela espada. Eu os             
fortalecerei pelo Meu Espírito e eles perseverarão pacientemente.  

Apocalipse 6:9-11 , o quinto selo. Isso, por um pouco de tempo, até            
que o número seja cumprido.  

Apocalipse 6:12-17 , Então vingarei o sangue daqueles que foram         
mortos por não receberem a marca da besta e daqueles que foram mortos             
por cumprirem a Minha palavra e (Apocalipse 12:11 ) o testemunho da           
aliança do meu sangue e não amar até a morte a vida terrena. O dia do                
SENHOR chegará! Minha ira será derramada sobre os pecadores         
impenitentes, maus e perversos, e eles não escaparão. Um terremoto global           
ocorrerá por causa do asteróide enviado por Minha mão. O sol escurecerá e             
a lua se transformará em sangue; os caídos do segundo céu novamente            
cairão, desta vez para a terra, juntamente com muitos meteoros que           
causarão grande destruição com o fogo. É quando os dias de Noé voltarão             
“Como os dias de Noé eram, assim será também a vinda do Filho do              
Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles estavam comendo           
(carne humana) e bebendo (sangue humano), casando-se (mulheres        
humanas) e dando (mulheres humanas) em casamento, até o dia em que            
Noé entrou na arca.” 

Mateus 24:37-38, Daniel 12:1-3 , Nesse momento, aqueles que        
morreram em Mim ressuscitarão do pó da terra e (1 Timóteo 4:15-16 )            
aqueles que estiverem vivos e permanecerão serão transformado 1         
Coríntios 15:52 em um momento, em um piscar de olhos.  

Daniel 12:1-3, Aqueles que são espiritualmente sábios  
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Isaías 60:1-5 se levantam e brilham intensamente porque sua luz          
chegou e a glória do Senhor se elevou sobre eles como o brilho da expansão               
do céu, e aqueles que levam muitos à justiça brilharão como as estrelas             
para todo o sempre. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e as trevas               
densas os povos; mas o Senhor se levantará sobre você, e sua glória será              
vista sobre você. E nações virão à tua luz, e reis ao brilho da tua ascensão. 

Mateus 9:37-38, João 4:35, Esta é a grande colheita.  
João 14:12 , É quando as obras maiores do que eu fiz na terra             

acontecerão.  
Habacuque 1:5 , Coisas maiores do que você pode imaginar podem          

acontecer. Você não acreditaria em mim se eu lhes dissesse!  
Apocalipse 7:1-8, Apocalipse 14:1-5 , Este será o trabalho dos         

144000 também chamado  
Apocalipse 11, Minhas 2 testemunhas, 2 oliveiras e os 2 candelabros           

diante de Mim, o Deus da terra. E quando eles tiverem terminado seu             
testemunho, a besta que sobe da cova sem fundo fará guerra contra eles, e              
os vencerá e os matará. Depois de três dias e meio, meu espírito de vida               
entrará neles, e eles se levantarão e um grande medo cairá sobre os             
impenitentes. Eles ouvirão uma grande voz do céu dizendo: "Subam aqui!" E            
eles subirão ao céu em uma nuvem e até seus inimigos verão.  

1 Tessalonicenses 4:17 , É quando vocês que estão vivos e          
permanecem na terra serão simultaneamente apanhados (ou arrebatados)        
junto com os ressuscitados nas nuvens para Me encontrar no ar, e assim             
sempre estarão. comigo!  

Depois disso, os ímpios experimentam Minha ira através dos         
julgamentos de trombeta e tigela. Eles têm a chance de se arrepender, mas             
apertam os punhos para Mim e endurecem seus corações para Mim ainda            
mais. Satanás reunirá seu exército contra mim e meus santos e eles            
sofrerão sua derrota final. Todos serão jogados no lago de fogo com a besta              
e o falso profeta e seu pai Satanás. Os céus e a terra serão destruídos, mas                
farei novos e a nova Jerusalém descerá do céu sobre a nova terra e habitarei               
com o homem novamente, como era no princípio. 

 
Digo essas coisas para que você saiba a verdade e lhe dê esperança.             

Você verá muitas coisas que não deseja, mas depois disso haverá alegria            
indizível e você estará cheio da Minha glória! 

 
Jesus Cristo 
Yahshua Ha Mashiach 
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Fonte: https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/04/07/key-of-david/ 

 
A CHAVE DE DAVI 

7 de abril de 2020 
 
Escrituras:  
Apocalipse 3:7-13  
João 14:1-7 
Isaiah 60:1-6 
 

Meus amados filhos, coloquei diante de vocês uma janela aberta, uma           
porta que ninguém pode fechar. Todos os eventos estão agora em Minhas            
Mãos e nisto peço que esperem por Mim, por todas as instruções. 

Enquanto o Espírito movia Minhas criaturas vivas e elas os seguiam,           
você também, Meu povo, aqueles que Me amam, aqueles que realmente           
desejam Me seguir na verdade e no amor, espere por Mim para Eu Te              
mover. 

O tabuleiro de xadrez é Meu. Eu conheço o começo do fim. Eu sei o               
momento exato em que o xeque-mate será declarado. Eu possuo o           
tabuleiro. Eu sou o dono das peças e Eu sou Aquele que conhece as táticas               
dos inimigos, e sou Eu, quem os colocará em Minha posição de onde Eu              
quero que você vá. 

Esse tempo requer paciência, alguma vezes sofrimento, porque as         
separações dos entes queridos, aumentarão. Tudo isso foi projetado para          
que você não confie em ninguém além de Mim. 

Este é o momento de esperar em Mim, pois aqueles que esperam em             
Mim voarão como asas de águias e não lhes faltará nada de bom para              
aqueles que desejam Me servir de todo coração. 

Esteja preparado para se mudar a qualquer momento. Tudo está          
organizado e Meu tempo é perfeito. Quando for a sua hora de mudar, todas              
as estradas serão liberadas e não haverá obstáculos. Todas as estradas e            
caminhos devem se abrir para você, pois esse é o Meu caminho e este é o                
caminho pelo qual ninguém passou antes. 

Confie em Mim! Não se incline em seu próprio entendimento porque o            
que está prestes a vir, Meus filhos, você nunca tem visto antes! O que você               
está prestes a ouvir, nenhum ouvido ouviu antes. O que Eu revelarei de Mim              
mesmo, nunca tem acontecido, nem mesmo com os profetas da antiguidade.           
Eles apenas sabiam que era algo maravilhoso demais para se contemplar! 

É o Meu presente para vocês, Meus filhos. Desta vez, é o Meu presente              
para aqueles que esperam no Senhor. Sim, esta espera é um presente para             
você e, esta espera, é por causa de Mim, e nisso, vereis a glória de Deus! 
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Eu falo para vocês Meus filhos e Minhas filhas de Deus, nenhum olho             
tem visto, e nenhum ouvido tem ouvido o que Deus tem planejado para             
aqueles que Me amam! 

Minha graça neste tempo é a respeito de Meu poderoso poder e uma             
completa confiança e obediência à Minha Palavra. A Minha Palavra tem sido            
abafada pelos barulhos de pestilências; e uma furor incessante de idolatria,           
mas agora, Eu tenho diminuído o próprio tempo. Eu tenho acalmado cada            
canto da terra. Nenhum homem pode fazer isso. Isso é feito pela Minha Mão              
Poderosa somente porque Eu tenho vindo para separar e aquietar os           
habitantes da Terra. 

Nesta quietude de espera, você ouvirá a Minha voz. E é também a             
hora das famílias se reunirem em um sombrio reflexo de prioridades. Sim,            
essa quietude foi Eu que fiz de modo que muitos Me chamarão à noite,              
tamanha será a sua angústia. 

Este tempo de espera por Mim é a Minha Graça. É um tempo como              
nenhum outro, porque Minha mão está pesada sobre os habitantes da terra. 

Isto é como o Egito, pelo qual, pela Minha Mão poderosa, o Faraó não              
pode impedir Meus planos de deixar Meus filhos saírem, o Meu filho            
primogênito. Assim como foi antes, assim será agora - a Minha Mão            
Poderosa tirará a Minha Igreja, Minha Noiva, para a santidade. 

Não há nada em seu banco de memória que você possa recuperar para             
ajudá-lo nos tempos vindouros. Não há ensinamento, nem professor, nem          
profeta que possam pavimentar a jornada adiante. Pois este caminho é Meu.            
Os milagres à frente são todos Meus. A libertação e a cura são totalmente              
Minhas! 

Em verdade vos digo que sobre esta Rocha, que sobre essa Rocha            
somente de Jesus Cristo, neste tempo determinado, que ninguém tem visto           
ou tem ouvido, que Eu edificarei a Minha Igreja e as portas do inferno não               
prevalecerão. 

A espera dessa libertação é tudo a respeito de confiar no SENHOR,            
vosso Deus e obedecer à Sua Voz. É sobre amar o seu próximo como a si                
mesmo. É um momento de entregar tudo, amorosamente, ao SENHOR, seu           
Deus, com todo o seu coração, alma, força e mente. 

Somente aqueles que confiam completamente em Mim, verão e         
entrarão no caminho estreito para a vida eterna. Ela vai se abrir pois é um               
caminho espiritual de fé e não um caminho que você pode ver com os olhos               
físicos. Pois aqueles que entram no Meu Reino, assim entraram pela fé e             
pela fé somente. 

Somente com a Minha Mão Poderosa posso guiá-lo por esse caminho,           
pois, por acaso, Eu não tenho prometido que Eu endireitarei todos os seus             
caminhos? Tudo o que não é visto, será visto, pois o mapa é de cima. 
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As instruções nessa terra devem desmoronar. As estradas desastrosas         
que levam aos locais de destruição. Buracos escondidos que afundam e           
áreas de zonas de guerra, isso fará com que não haja nem um homem              
sequer que possa lhe dar instruções. 

Existe apenas Um caminho e Eu sou o Caminho. Existe apenas uma            
Verdade e Eu sou a verdade. Existe apenas uma Vida e Eu sou essa vida. Por                
acaso não disse que se você acreditar, que você verá a glória de Deus? Em               
verdade vos digo que o que está à frente é tão desastroso, mas também              
nisso, a glória de Deus será revelada. 

Eu sou Aquele que devo abrir completamente seus olhos espirituais e           
você verá, com uma magnitude até maior, do que os primeiros discípulos            
viram. Vocês verão anjos descendo e subindo sobre os filhos de Deus. 

E, é, por isso que você deve esperar. Agora é a janela da Graça para               
aprender a esperar por Mim e somente por mim. É imperativo que você o              
faça para ouvir e ver a Minha liderança neste momento. Agora é a hora de               
se mover somente quando o Espírito Santo lhe guiar. Esta é a chave do              
Reino do Céu e Eu seguro a Chave de Davi. 

Este é o tempo que Satanás tem temido desde o Princípio, pois isso é              
o Fim dos tempos. Aqui vereis os demônios tremendo quando saírem no            
poderoso poder do SENHOR. 

Ninguém pode lhe parar. Meus planos não podem ser impedidos, pois           
este é o tempo em que Meu Pai receberá toda a glória. E somente aqueles               
que têm comunhão Comigo e com Meu pai, aqueles que totalmente           
renderam e abandonaram tudo para Deus, irão se juntar a Ele que é digno              
de todo louvor. 

Meus filhos, não tenham medo. Somente confiem em Mim totalmente.          
Não confie no que vê ou ouve, pois essas coisas são para os filhos da               
destruição. 

O caminho está definido. A hora de voltar para casa está em apenas             
alguns fôlegos. Estes tempos nunca foram visto antes. Eles nunca foram           
visto antes porque são foram feitos somente pela Minha Mão e para a Minha              
glória! 

Todo olho irá Me ver e haverá uma grande lamentação, especialmente           
para aqueles, que uma vez andavam em Meu caminho de justiça, mas            
seguiram os caminhos do mundo. Todos eles cairão e nunca mais se            
levantarão. 

Para os Meus filhos verdadeiros, totalmente devotados ao SENHOR;         
para os Meus verdadeiros filhos e filhas cuja esperança está sobre o SENHOR             
o dia inteiro, até nas diferentes vigílias da noite, este é o seu tempo. O Meu                
tempo é o seu tempo. A Minha hora é a sua hora. A Minha glória é a sua                  
glória pois, vocês são os Meus filhos da glória. Vocês são a Minha herança              
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gloriosa amados, pela qual, a glória do SENHOR brilhará sobre você para            
que todos possam ver. 

Não tenhas medo, Meus filhos, porque Eu estarei junto com vocês!           
Olhe para cima! Veja… Ele vem com as nuvens e cada olho verá Ele! 

Fique surpreendido Meus filhos. Tudo mudará num piscar de olhos! Os           
portões de pérolas do céu estão abertos para recebê-lo para Meu Pai. 

Então, espere por Mim! Confie em mim! e confie em Deus! Acredite            
também em Mim, pois na casa de Meu Pai há muitas mansões e Eu vou para                
preparar um lugar para você. Eu vou para receber você. Eu vou vir para              
você. 

Eu não vou demorar Minha Noiva. Pois, de fato, você é a esposa do              
Cordeiro e você verá os seus nomes gravados nas mãos do Pai. Você verá o               
seu nome no Livro da Vida do Cordeiro. 

 
EU SOU JESUS 

 
Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e o Último. Eu sou Aquele que esta               

Vivendo. Eu estava morto, mas veja agora, Eu estou vivo para todo o             
sempre e sempre! E eu seguro as chaves da Morte e do Inferno. 

Eu sou santo e verdadeiro. Eu sou Aquele que tem a Chave de Davi e               
o que Eu abro, ninguém pode fechar; e o que Eu fecho, ninguém pode abrir. 

Eu estou chegando em breve! Segure-se no que você tem para que            
ninguém pegue a sua coroa. 

Sim, Eu sou Jesus. 
Antes de Abraão existir, EU SOU 
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MANUAL 5
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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! 
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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 

 

4 



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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Source: 
https://444prophecynews.com/be-anxious-for-nothing-as-your-king-comes-julie-whedbee/ 

 

 
 

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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