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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                
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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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