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O Senhor falou para colocar o título como Ladrão da Noite. 

 

Venho Como Ladrão na Noite - Profético - ** Novo ** 

 

Assim diz o Senhor … 

 

Meus filhos porque Eu vivo, vocês também viverão. 

Minhas palavras são espírito e vida.  

A carne não presta para nada. E pelo Meu Espírito somente que traz             

vida. A carne não é boa para nada. Aqueles que semeiam na carne, colherá              

até destruição. Mas aqueles que temem ao Senhor, Eu terei prazer pois em             

Mim está toda a esperança e toda a misericórdia. 

Destruição repentina vai acontecer sobre toda a terra, naquele tempo.          

Mas, até mesmo agora, no tão chamado conhecimento do homem. Sim,           

deverá acontecer à noite. E aqueles que permanecem adormecidos,         

continuarão adormecidos. 

Para aqueles que Eu vou acordar, saiba disso, que Eu tenho lhe            

acordado, para saber da hora da destruição. 

Há aqueles que pensam deles mesmos que eles estão acordados, mas           

Eu te digo a verdade, apesar deles afirmarem que eles estão vivos, eles             

estão mortos. 

Eu te alerto agora, que a não ser que você, esteja vigilante em cada              

vigília da noite, vou vai cair e permanecer dormindo. 

Fortaleça as coisas que restaram que estão no ponto de morrerem.           

Escute o Meu conselho. Pois Eu vou vir como um ladrão na noite. 

Tome cuidado do homem que cobre suas faces, mascarando os seus           

corações. Pois na verdade Eu vos digo estes são aqueles cujo os pecados             

serão expostos para que todos vejam. 

Eu sou o SENHOR! 

Mas, Eu digo a você, Meus filhos misericordiosos, Eu digo          

bem-abençoado àqueles que são misericordiosos pois eles irão obter         

misericórdia. 

Meus filhos, Eu sou Misericórdia! 

Eu sou verdade! 
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Eu sou justiça! 

Eu sou paz! 

Todos esses presentes Eu lhe dou hoje, pois você é a Minha amada. 

Hoje, Eu venho e lhe beijo em justiça e paz. 

A Minha pomba repousa sobre você neste dia como a caída silenciosa            

do sereno do céu. 

Escute! Meus filhos preciosos! Muitas tristezas está somente         

começando. A rachadura na porta, onde o mal foi retido, ela será            

escancarada. 

Mas, Eu terei misericórdia naqueles que terei misericórdia. E Eu terei           

compaixão naqueles que Eu terei compaixão. 

Mas, para todos aqueles que confiam no Nome do SENHOR, serão           

salvos. 

Verdadeiramente, o Meu coração está explodindo com tanto        

sofrimento porque multidões serão perdidos. Mas, também, muitas crianças         

correram para o braços de Meu pai. 

Minha misericórdia está até além do seu entendimento. Eu não vim           

para julgar ou condenar, mas para salvar o que estava perdido. 

Seja gentil Meus filhos, pois o amor cobre uma multidão de pecados. 

Encha vocês mesmos com o Meu amor e misericórdia. Agarre, decore           

suas cabeças com toda a Minha bondade. Porque nisto, você andará nos dias             

mais sombrios que estão por vir. 

Pois, em verdade Eu vos digo que eles vão ser de trevas. Sim, de              

muitas trevas, realmente. 

Vou vai ver essas coisas que vai entristecer cada parte de seu ser.             

Mesmo assim, você andará em Minha Luz. Você andará em Meu Poder            

ressuscitado. Dessa maneira você andará - uma maneira nunca vista e nem            

ouvida antes. 

Da mesma maneira que Eu andei na plenitude dos Poderes do Pai, do             

mesmo maneira você andará.  

Em verdade Eu vos digo que as trevas que você vai encarar, fugirá da              

Minha glória que brilhará sobre você. Legiões de anjos ficarão de prontidão,            

apesar de muito já estarem agora, mas, mais ajuda está vindo - este é o               

tamanho de Minha misericórdia que dura para todo o sempre. 

Eu sou o SENHOR! 

E sou Eu que tenho redimido a sua vida da cova da destruição. 

Eu escolhi você antes da fundação do mundo. Lembre, que fui Eu que             

te escolhi, e não você que Me escolheu.  

Foi Meu Pai que lhe ensinou porque todos os Meus filhos serão            

ensinados sobre o Senhor. E, desta maneira, será com os seus próprios            

filhos. 
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Meu Pai está lhes ensinando, até mesmo agora,enquanto eles         

dormem, enquanto eles estão acordados. Todos serão atraídos para Mim,          

nessas horas finais. 

As coisas acontecerão tão de repente, Meus filhos, tão rapidamente e           

todos aqueles que não Me temem, irão cair no som do Meu trovão. 

O que está por vir, o que tem vindo agora, tem sido somente baixos              

ecos de Meus sussurros de raiva. Mas todos irão acordar com o som da              

Minha voz. 

Mas, todos vocês que tem conhecido o Meu nome, se alegrará. Você            

terá alegria. Mas, para os outros, terão tristezas. 

Não tenha nenhuma idéia pré-formada da maneira da qual Eu          

trabalho, pois na verdade Eu te digo que nenhum olho tem visto e nenhuma              

orelha tem ouvido que planos Eu tenho para aqueles que Me amam. 

Fiquem quietos Meus filhos! Espere por Mim. Espere pela Minha voz           

para lhe dizer para que lado você deve ir. Não vai haver nenhum erro.              

Confie em Mim. Você vai ouvi-la. Ela estará cheia do Meu Espírito e será o               

Meu Espírito que levantará os seus ossos secos. 

A sua esperança em Mim, você não ficará decepcionado, Meu amado. 

Verdadeiramente, Eu te digo que a última casa da Minha igreja será            

maior do que a antiga. 

A chuva do Meu Espírito Santo que caiu na Minha primeira igreja, foi             

uma pequena chuva. Mas, o que Eu vou fazer chover, em breve, será uma              

cachoeira do céu. Um dilúvio e muito mais. 

Então, venha a Mim, Meus filhos! Cheque perto pois Eu sou o SENHOR,             

Seu Deus. Sim, Eu sou o seu Deus e eu tenho te escolhido. 

Eu canto sobre você com o Meu amor e Eu sou o Bom Pastor e Eu                

estou aqui, agora mesmo para trazer conforto para você, minhas ovelhas. 

Eu vim para reunir vocês nos Meus braços, porque Eu sou o seu Deus              

e Eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. 

Eu estou carregando você, agora mesmo, todos os dias porque Eu sei            

dos muitos problemas que está carregando.  

Meus filhos, Minha glória é mais do que você pode saber agora. E Meu              

amor é tão imenso que você nem mesmo podia conte-Lo dentro de você. 

Quem você comparará Comigo? Eu não sou igual a nenhum outro. 

Eu sou Aquele que era, e que é, e que está por vir. 

A glória que Moisés testemunhou foi somente uma sombra do que está            

por vir. A Minha Glória estava atrás do véu. Mas, Eu vou revelar Minha              

grande glória nesta última geração. Nestas últimas horas. 

Por acaso não falei que Eu sou o Primeiro e o Último. Sim, certamente,              

Eu sou Ele que era, lá no começo, e da mesma maneira Eu estarei lá no                

final. 
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Pois Eu sei de todas as coisas. Eu sou todas as coisas. Não há nada               

que escapa da Minha atenção. Nada é escondido de Minha vista. Tudo está             

pelado, até mesmo agora como também nos dias e horas vindouras. 

Eu estou vindo. E estou vindo trazendo redemoinhos, para criar caos           

no ímpio. A destruição está chegando. Eu estou chegando.  

Sim, Eu estou chegando como um ladrão na noite. 

Conforta, Meus filhos, Não tenha medo porque Eu estou com você           

agora mesmo. 

Por acaso não darei a luz ao que Me pertence? 

Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados para você neste dia,          

Meus filhos! 

Pois as Minhas misericórdias estão sobre você, todas as manhãs. 

Meu assento de Misericórdia está seguro porque Eu sou aquele que           

senta no círculo dos céus. 

Eu sou Ele, aquele, que senta no trono do céu. 

Conforto, Meu amado, Não tenhas medo porque Eu sou aquele que           

vive e porque Eu vivo, também você viverá. 

Venha! Venha Meus filhos! fiquem quietos e saibam que Eu sou Deus. 

Verdadeiramente, Eu digo, que Eu serei exaltado acima da nação. Eu           

serei exaltado acima da Terra. 

Fique quieto! 

Pois antes de Abraão existir, EU SOU. 

Eu sou o SENHOR! 

Paz! Fique quieto! 
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