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O Outono Será o Início da Queda 

 

 

Recebido 8-1-16 a 8-3-16 

  

Meus preciosos, santos, filhos e filhas escolhidos; Eu tenho que lhe           

falar com você novamente sobre o tempo e a estação em que você está. 

Você deve estar preparado agora e vir a Mim para ser seu abrigo para              

esta tempestade. Esta enganando muitos - eles nem param de olhar para            

seus telefones, computadores, jogos e TVs por tempo suficiente para          

perceber o que realmente está acontecendo. 

Eu não disse para olhar para cima, levante suas cabeças, pois sua            

redenção se aproxima? 

Infelizmente, a maioria nunca tem ouvido falar desse versículo. Muito          

poucos conhecem a Minha palavra, mesmo em países "cristãos", embora a           

maioria tenha uma Bíblia em casa e muitos tem até duas. 

Muitos dos Meus fiéis leem apenas alguns versículos. Há aqueles que           

pensam que este mundo não é um lugar ruim para se viver. E existem até               

outros que pensam que o mundo está até melhor do que antes. É por isso               

que devo permitir que o inimigo roube, mate e destrua mais do que nunca,              

em retirando Minha mão de proteção. 

Isso está acontecendo até mesmo agora. Se Eu não permitisse que           

essas catástrofes e cataclismos ocorressem, quase todos, exceto o meu          

remanescente, seriam perdidos por toda a eternidade. Por favor, entendam          

que a quantidade de almas do que Eu Sou está falando está em bilhões. 

Cada um de vocês deve vir a Mim em adoração, louvor, oração,            

humildade e arrependimento todos os dias e ao longo do dia. Não é uma              

sugestão, é uma necessidade e, se você não fizer o que Eu digo, você não               

conseguirá vencer este tempo vindouro de completa escuridão.  

Eu não vou mais permitir que aqueles que amam as coisas deste            

mundo andem sobre a cerca, com um pé no mundo e outro no Meu reino. 

EU SOU estou removendo a cerca! 
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Um lado tem pastos verdejantes com árvores de sombra nas quais           

você pode descansar e Eu mantenho todos os lobos, leões e cobras            

afastados. O outro é um abismo profundo, sombrio, ardente e aqueles que            

se aproximam demais da borda caem sobre ela porque Eu estou           

estremecendo TUDO que pode ser estremecido. Para aqueles que caem do           

beirada, EU SOU ainda é misericordioso, se eles clamarem Meu nome, Jesus. 

Vinde a Mim agora Meus amados e sentam-se comigo, somente Eu e            

você, e ninguém mais. Não tenha medo. Eu jamais rejeitarei ou condenarei            

quem vier a Mim com todo o coração. Venha do jeito que é você e Eu                

purificarei todos os seus pecados e derramarei Minha vida dentro de você. 

Eu te encherei com Meu amor e glória dentro de você. Eu prometo             

que, se você fizer isso, você sentirá a Minha presença... parecerá como uma             

sensação quente e de formigamento por todo o corpo. Eu também lhe darei             

descanso, força e paz em sua mente. Essas coisas que Eu dou, o inimigo não               

pode tirar a menos que você permita, mas ele tentará.  

Submeta-se a Mim, resista ao diabo e ele fugirá de você. É assim que              

a sua armadura é colocada, passando tempo sozinho Comigo. É muito mais            

fácil resistir do mal se você estiver com sua armadura, e se Minhas palavras,              

a espada do espírito, estiverem em seu coração e em seus lábios.  

Peça-me para encher você completamente do Meu Espírito Santo e          

batizá-lo Nele. Apenas ceda a Mim e receba o batismo do Espírito Santo,             

para que você possa Me ter por dentro e por fora. Eu também vou batizá-lo               

com o Meu fogo consumidor para queimar de você tudo o que é deste              

mundo. Para que você possa reter mais do Meu Espírito.  

Eu darei a você Minha linguagem de oração perfeita, para que você            

possa se comunicar Comigo sem impedimentos por Sua mente ou pelo           

inimigo. Ser preenchidos continuamente enquanto mantemos comunhão, um        

com o outro, durante todo o dia, porque EU SOU está sempre presente. 

Oh, como Eu desejo isso de você! 

É tudo o que você pode Me dar! 

Eu Sou não tem necessidade de NADA! 

EU SOU TUDO QUE VOCÊ PRECISA! 

Confie em mim. 

Se você se entregar completamente a Mim, Eu vou falar com você. Eu             

vou sussurrar segredos para você e dizer-lhe instruções específicas para sua           

vida a respeito dos dias que virão.  

Está chegando o dia em que o inimigo fará com que seus seguidores             

maus desliguem todos os sites que falam Minha Verdadeira Palavra. Preste           

muita atenção e use o discernimento que Eu tenho lhe dado, pois eles             

deixarão alguns "sites religiosos" em funcionamento. Estes são os que          
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incluem toda crença religiosa, exceto a crença de que EU SOU o caminho, a              

verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Mim. 

Você precisa aprender a ouvir a Minha voz agora mais do que nunca,             

porque em breve você não poderá pedir a Minha vontade pelos Meus            

apóstolos, profetas, professores e pregadores.  

Venha a Mim com um coração humilde e quebrado e Eu falarei. Eu             

estou perto do coração partido, mas Eu resisto aos orgulhosos e arrogantes,            

esses os Meus anjos cortarão e lançarão no fogo. 

Você precisa receber suas próprias instruções específicas de Mim. Isso          

será necessário para sua sobrevivência e a salvação dos bilhões de           

convidados que você trará ao Meu banquete, a festa de bodas. 

Apenas esteja aberto e disposto e Eu falarei com você claramente,           

mas Eu não vou lhe dar todos os detalhes. Você deve seguir alguns dos              

caminhos pela fé, outros pela unção e então, depois, Minha glória chegará. 

Quando Minha glória vier, seu trabalho será fácil, nenhuma fé ou força            

será necessária. Eu vou fazer TUDO! 

Agora, o que está imediatamente à sua frente … 

Sei que muitos de vocês têm perguntas, porque existem muitas vozes           

diferentes dizendo coisas muito diferentes. Alguns ouvem de Mim, outros          

ouvem dos caídos e outros até inventam coisas em suas próprias cabeças. 

Eu vou deixar você com isso: 

Neste Outono será o começo da queda deste mundo para          

profunda escuridão e caos. Algo ocorrerá que mudará tudo o que se            

segue. O Outono NÃO é o fim, é o começo do fim desta era. 

Ore para que a devastação seja diminuída, que vidas sejam salvas e            

que haja uma grande colheita de almas para o Meu reino.  

Eu vou contrabalançar o movimento do inimigo com um         

derramamento maior do Meu Espírito e que já está disponível para você            

agora mesmo! À medida que este mundo se torna mais escuro, o            

derramamento do Meu Espírito se torna cada vez mais poderoso e você se             

tornará cada vez mais brilhante até sua transformação final em glória. 

Lembre-se do que Eu tenho falado que o tempo da tribulação será            

reduzido para o bem dos eleitos. Os eleitos não são designados para a Minha              

ira. Através de muitas provações e tribulações inflamadas, você entrará no           

Meu Reino. 

Aproxime-se de Mim e lembre-se de todas as Minhas promessas. 

EU SOU está com você até o fim dos tempos. 

 

Jesus 

Aquele que te ama como ninguém! 
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