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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. 

 

2 


