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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=bBrSry_Y5fI
https://www.youtube.com/watch?v=QgrJOE79g18&t=1498s

O GRANDE EU SOU ESTÁ AQUI
2019.09.21

ASSIM DIZ O SENHOR…

Agora é a hora do julgamento. Agora é a hora da cura. Agora é a hora
para o Grande EU SOU. Porque EU SOU; o EU SOU, está aqui.

Meus filhos, não fiquem tristes com as coisas que vão acontecer.
Porque esses desastres não vão tocar em você. Você vai somente observar
com seus olhos o que Eu vou fazer com o ímpio.

Agora, é a hora da Minha recompensa. Agora é a hora da Minha
misericórdia. Agora é a hora para o Grande EU SOU. Porque EU SOU está
aqui.

Eis que venho para resgatar Meus filhos de todas as armadilhas do
inimigo - todo o tipo de armadilha feita pelo inimigo.

E estou vindo para quebrar todas as correntes do medo. Porque o EU
SOU está aqui.

E Eu vou batizar os Meus filhos com fogo santo. Todos verão. Todos
ouvirão. Todos ficarão surpresos. Quando Eu apresentar a Minha noiva
irrepreensível. Todos saberão e verão a verdade.

Todos saberão quem EU SOU, dos filhos do Reino de Deus até os filhos
do Reino das Trevas.

Atenção! Todos ficarão surpresos. Porque Eu Sou o Senhor e não outro
além de MIM.

Não há nenhum Zeus. Não há nenhum tipo de Alta Consciência. Não
há nenhum outro tipo de poder que está governando além do Grande Eu
Sou. Antes de MIM não havia nenhum outro. Antes de MIM não haverá
nenhum outro. Pois Eu SOU o Grande EU SOU. O Grande EU SOU está aqui.
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Não tenha medo Meus filhos. Você vai andar no poder do Espírito
Santo. Você vai andar em completo amor e verdade. Todos serão atraídos
pela a sua luz. Porque o Grande EU SOU está aqui.

Estejam prontos minha noiva. Porque você vai ver a Minha mão. Meus
grandes trabalhos multiplicados. Até mais do tempo do nascimento da Minha
igreja no começo.

Tudo é novo. Tudo é de cima. Tudo vem de MIM. Tudo é de MIM. Tudo
é do Grande EU SOU. Porque EU SOU Ele; e não há nenhum outro a não ser
o EU SOU.

Eu tenho Me escondido para um tempo como esse. Eu tenho escondido
você, Meus filhos, na palma de Minha mão para te guardar, para te cuidar,
para te proteger, para te ensinar, para te curar, e para te amar. A Minha faixa
de amor nunca será removida.

A Minha aliança de paz permanecerá para sempre. Porque EU SOU ele
que tem te amado desde da fundação do mundo.

Meus filhos vocês foram criados em nossa imagem. Vocês são tão
amados pelo Meu Pai. Eu morri e sofri para trazer vocês para MIM. Sem Eu,
você está incompleto. Você está perdido.

Eu SOU o bom pastor, Meus filhos. E vocês são os Meus cordeirinhos.
Você são as Minhas ovelhas. Eu amo você com um amor eterno. Não há
nada, Meu amado filho, que poderá Me parar de lhe amar. Porque EU SOU
amor. Eu, o Grande EU SOU, sou amor.

O Meu amor é mais alto do que o céu mais alto. Meu amor também
cobri até a profundidade infinita. Não tenta compreender o Meu amor porque
é muito grande.

Abraça a Minha bondade neste dia, Meu filho. Receba toda a Minha
misericórdia. Receba todo o Meu perdão porque você tem sido perdoado.

Quanto mais longe o Oriente pode ficar do Ocidente, essa é a distância
que Eu tenho removido a sua transgressão de MIM.

Eu não vejo você do jeito que você vê você mesmo. Eu irei a você,
meu filho, em sonhos e visões. Eu vou aparecer a você em sua vida
quotidiana. Porque o Grande EU SOU te ama. Eu sei quem são Meus. Tenha
bom ânimo; você ouvirá toda a Minha voz mansa e baixinha.

Porque EU SOU ele que lhe amará. Porque Eu sou Ele que lhe cobrirá
com as suas Minhas asas. Eu vou lhe cobrir, lhe cobrir, e lhe cobrir.

Oh! Meus filhos, não tenha medo quando a destruição repentina
chegar. Porque vocês são os Meus filhos que tem vencido com o sangue do
Cordeiro e pelo testemunho de Jesus.

Eu, Jesus, sou o Grande EU SOU.
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Eu e o Pai somos um. Se você tem Me visto, então você tem visto o
Pai.

Eu venho em humildade. Eu venho em poder. Tudo como UM.
Eu venho com gentileza e mansidão que você não compreende com

sua mente.
Tudo que o inimigo tem roubado, irá e está sendo agora, restaurado de

volta para você.
Aqueles que tem construído casas para a iniquidade não vai mais

habitar na terra de Meus filhos.
Paz é a sua casa que habita. Paz irá reinar em seus corações, para

sempre.
Porque Eu sou o seu Pai eterno. Eu sou o seu querido príncipe de paz.

Eu sou a sua porção para sempre. E, além de mim, não há outro.

Abraça quem EU SOU. Entrega toda a sua vida e tudo nela para o EU
SOU. Minha presença está aqui. Do mesmo jeito que Eu estava com Moisés,
assim Eu estou com você, hoje.

Não tenta compreender as coisas com os olhos desse mundo. Não
tenta compreender através de sua mente somente. Olha para além. Olha
para o Reino de Deus que está dentro de você. O Reino de Deus está aqui.

Esteja preparado Meus filhos para serem transladados ao redor do
mundo para levar a Minha palavra para as ovelhas que entrarão no Meu
rebanho.

Porque todos são como UM.
As forças da trevas serão retidas. Tudo que tem frustrado o Meu plano,

será derrubado.
Muitos irão contra você com fúria mas eles não vão encostar em você

porque você tem o selo de unção do Meu Espírito Santo. Você vai repreender
uma montanha e ela irá desmoronar perante os teus olhos.

Você irá para o Norte, Sul, Leste e Oeste, em poder para demolir todas
as fortalezas. E nessas obras, através de você, muitos irão me adorar em
espírito e em verdade.

Prepare minha Noiva. Prepara-se neste dia porque o Grande Eu Sou
está aqui. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nenhuma
arma preparada contra ti, prosperará.

Abandone a sua vida para o Santo de Israel. Apesar de ser pequeno
em Meus olhos, apesar de vocês serem somente um pequeno número, Meus
remanescentes, vocês pertencem a MIM. Você é Meu.

Escuta-Me Meus filhos, vocês são Meus. Você não pertence a ninguém
mais. Porque EU SOU, o Grande EU SOU.

Não tenha medo pois Eu estou com você, Meus filhos preciosos.
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Nada foi terminado para o ímpio que tem se juntado contra Mim. Se
eles pertencessem a Mim, eles tinham ficado. Ele tem pegado o caminho, o
caminho largo que leva à destruição.

Não tenha medo, oh Meu Israel. Oh pequeno Jacó. Porque você é
amado.

O Senhor continua… e Ele enfatiza, ‘Você é amado’

Venha, venha amados de Meu Pai. Venha, venha… abençoado é o
ventre da Sara. Abençoada pela a promessa à Abraão. Abençoado é ele que
vem no nome do Senhor.

Porque isso é quem EU SOU. EU SOU que EU SOU. EU SOU ele que
era, e é, e há de vir.

Vem olha, o seu noivo está vindo para Sua noiva. Olha, olha Meus
filhos, EU SOU está aqui. Sim, o Grande EU SOU está aqui.

Contemple! Fique surpreso porque EU SOU Deus. E não há nenhum
outro. Eu não vou compartilhar a Minha glória com nenhum outro.

Glória, Glória, Glória, Santo, Santo, Santo… Todos os anjos gritam
‘Santo’. O Rei está aqui. O Rei está aqui. O Rei está aqui. Glória, Majestade,
Poder, tudo pertence ao Grande EU SOU.

EU SOU que EU SOU.
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