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A MAIOR LUTA DE TODO O TEMPO ESTÁ AQUI 

 

Mensagem recebida 21 de julho de 2019 

 

Recebi esta mensagem dois dias antes do acidente com minha filha, mas            

não consegui postá-la até agora. Eu percebo que há muitos de vocês que             

são Seus remanescentes que estão sofrendo muito neste momento nas          

mãos do inimigo e meu coração e orações saem para todos vocês. Essa             

mensagem nos encoraja e nos lembra o que nos foi ensinado, o que             

precisamos continuar a fazer e nos permite saber que estamos quase lá.            

Yahushua está ao nosso lado, cercando-nos de todos os lados,          

fortalecendo-nos a perseverar no mais tenebroso tempo. Que Ele seja          

glorificado em tudo o que experimentamos aqui quando o Céu invade a terra             

e o inimigo é levado a saber que Yaohushua tem a vitória! AMÉM! 

 

Aquilo que se apresenta diante de você agora é o que você foi treinado para               

a batalha. Como o inferno abriu seus portões e os demônios são medidos em              

grande número, você verá mais e mais manifestações do demoníaco ao seu            

redor. Vocês são alvos por causa de sua obediência a Mim, e eles não              

hesitarão em nada para desviá-lo do caminho certo. Eles atacam suas           

fraquezas e procuram brechas em sua armadura. Você não deve permitir a            

entrada deles.  

 

Enfrente-os de frente, falando diretamente e verbalmente as palavras que          

eu te dei, Minha santa Palavra, como há grande poder na Palavra falada.             

Respirar é vida e você entrega vida ou morte com tudo que fala. Então, fale               

com força, diretamente, e com a Minha grande autoridade concedida a você            

e comande-os a fugir. Eles devem obedecer. Sou eu em você que eles             

temem, e embora muitos venham contra você, eles ainda estão          

grandemente em menor número e carecem de qualquer poder contra          

aqueles que andam em meus mandamentos. O inimigo só tem veículos nos            
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quais ele habita para usar e abusar; no entanto, tenho afinado instrumentos            

que refinei pelo fogo, que andam na plenitude de tudo o que sou. Ele não é                

páreo para nós.  

 

O inimigo será especialmente alvo de você por aqueles que estão mais            

próximos de você, sua família, seus filhos e seus conhecidos. Mantenha sua            

posição, percebendo que você deve separar os espíritos que operam através           

de uma pessoa da própria pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa não terá              

o entendimento de que está sendo usada como uma arma contra você.            

Simplesmente fale a Minha Palavra e permaneça na verdade. Nenhuma arma           

formada contra você permitir-me-ei prosperar.  

 

Eu lhes dei o manual de guerra na forma de suas orações de guerra, e eu                

lhes dei Minha Palavra que é suficiente para combater todas as hordas do             

inferno, enquanto eles tentam devorar tudo em seu caminho. Você não é            

uma vítima. Você é vitorioso em Mim ... e a batalha já foi vencida. É sua                

posição tomar a autoridade que lhe foi dada e permanecer. Vou treiná-lo            

usando os mais próximos de você até aprender a superar antes de mandar             

você para os outros.  

 

Você não deve ter medo, porque o inimigo o teme muito. Tu és forte e               

poderoso em mim, e ele e o seu exército temem que o meu povo ande agora                

na plenitude do que são em mim. Este é o seu maior medo, enquanto eu               

derramar Meu Espírito sobre o meu remanescente nesta hora final.  

 

Não ponhas as tuas espadas no chão agora, Minha Noiva e Meu exército,             

pois vocês são ambos para mim. Eu sei que você está cansado, mas você              

deve perseverar. Você deve permanecer forte e continuar esta batalha          

espiritual até que Minha Palavra seja cumprida. Eu lhe garanto que você não             

está sozinho.  

 

Eu estou sempre com você, à sua direita e fortalecendo você por tudo que              

você está suportando e tudo o que está agora sobre você. Os irmãos no céu               

também está intercedendo em seu favor, enquanto eles o cercam com suas            

orações. Não subestime tudo o que está sendo feito em seu nome. Minha             

guarda angélica também fica com você e você não está nessa batalha            

sozinho. Pode parecer que o inimigo está ganhando mais e mais, mas            

garanto que o tempo dele é muito curto. Eu só dei a ele uma temporada               

muito curta para terminar o ataque ao Meu povo antes de intervir neste             

reino. O mundo saberá que o Grande Eu Sou é a Fonte de Todos, como os                

ímpios são aniquilados pelo Meu Fogo Sagrado.  
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Eu te amei primeiro, eu te conheci e te ordenei pelo que você está              

experimentando agora antes de você vir aqui para este reino. Eu te conheço             

melhor do que você conhece. Eu acredito em você, porque eu te vi através              

desta batalha e vitorioso em Meu Reino, então regozije-se neste dia!  

 

Você é meu machado de batalha e armas de guerra para quebrar em             

pedaços todas as forças do mal da destruição, devastação, morte e           

sepultura! Empunhe suas espadas poderosamente e grite Minha vitória!         

Permita-Me consumir cada fibra do seu ser. Permita-me acesso total e você            

não acreditará no que farei nestes dias, mesmo que lhe tenha sido dito! 

 

Agora não é hora de baixar a espada, eu vou te ajudar e vou te fortalecer.                

Levanta os meus poderosos e enfrenta a tarefa em mãos. Eu prometo a             

você, esta é sua última temporada antes de tudo, como você sabe que vai              

mudar. Este é o seu trecho final. Você está quase em casa.  

 

Eu percebo que se torna cada vez mais difícil residir aqui, então seja             

encorajado, pois logo você estará comigo em meu reino. Quase, Meus           

amores ... Você nasceu para este propósito.  

 

Obrigado por seu serviço. Obrigado por dizer sim quando pedi tudo de você.             

Obrigado por não desistir da esperança, pois em Mim todas as coisas são             

possíveis. Obrigado por me honrar com suas vidas e tudo o que lhe dei.              

Obrigado por responder ao chamado que coloquei em suas vidas. Obrigado           

por estar disposto a andar em Meus passos e permitir que Minha vontade             

governe e reine em suas vidas.  

 

Agora ... por favor Me ajude a trazer as pessoas perdidas para casa ...              

Ajude-me a salvar o Meu povo.  

 

YAHUSHUA - CAPITÃO DO MAIOR EXÉRCITO SEMPRE CONHECIDO 

Apocalipse 9: 1-7 Versão King James (KJV) 

1 E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela cair do céu na terra; e                  

a ele foi dada a chave do abismo. poço 2 E ele abriu o poço do abismo; e                  

subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha; e o sol e o                

ar foram escurecidos por causa da fumaça do poço. 

3 E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como              

os escorpiões da terra têm poder. 
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4 E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura               

alguma, nem a árvore alguma; mas somente aqueles homens que não têm o             

selo de Deus em suas testas. 

5 E a eles foi dado que não os matassem, mas que ficassem atormentados              

por cinco meses; e o seu tormento era como o tormento de um escorpião,              

quando fere um homem. 

6 E naqueles dias os homens procurarão a morte e não a acharão; e              

desejará morrer, e a morte fugirá deles. 

7 E as formas dos gafanhotos eram como cavalos preparados para a            

batalha; e em suas cabeças havia coroas de ouro, e seus rostos eram como              

os rostos dos homens. 

Tiago 4: 7 

7 Submeta-se, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. 

Matthew 10: 1 

1 E, chamando-o ele, os seus doze discípulos, impôs-lhes poder contra os            

espíritos imundos, para os expulsar e curar toda sorte de enfermidades e            

toda sorte de doenças. 

1 Peter 5: 8 

8 Esteja sóbrio, vigilante; porque o vosso adversário, o diabo, anda rugindo            

como um leão que ruge, procurando quem possa devorar; 

Efésios 6: 10-12  

10 Meus irmãos, enfim, sejam fortes no Senhor e no poder de seu poder.              

toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. 

12 porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os              

principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste          

mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas alturas. 

1 João 4: 1-4  

1 Amados, não acredites em todo espírito, mas provai os espíritos, se são de              

Deus; porque muitos falsos profetas estão saindo ao mundo.2 Conheces vós           

o Espírito de Deus: Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é              

de Deus: 

3 E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de                

Deus; e este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que virá; e mesmo               

agora já está no mundo. 

4 Vós sois de Deus, filhinhos, e os vencestes; porque maior é o que está em                

vós do que o que está no mundo. 

Proverbs 18: 20-21  

20 O ventre de um homem se fartará do fruto da sua boca; e com o                

aumento de seus lábios ele deve ser preenchido. 

21 Morte e vida estão no poder da língua; e os que a amam comerão do seu                 

fruto. 
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Isaiah 41:10  

10 Não temas tu; porque eu estou contigo; não te assombres; porque eu             

sou o teu Deus; eu te fortalecerei; sim, eu te ajudarei; sim, te sustento com               

a destra da minha justiça. 

Joshua 1: 9  

9 Não to mandei eu? Seja forte e de boa coragem; não temas, nem te               

espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde fores. 

Deuteronomy 31: 8  

8 E o Senhor é o que vai adiante de ti; ele será contigo, não te deixará, nem                  

te desamparará; não temas, nem te espantes. 

Matthew 10:36  

36 E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. 

Isaiah 54:17  

17 Nenhuma arma que se formar contra ti prosperará; e toda língua que se              

levantar contra ti em juízo, tu deverás condenar. Esta é a herança dos             

servos do Senhor, e a sua justiça é de mim, diz o Senhor. 

Deuteronomy 20: 4  

4 Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, para pelejar contra ti               

contra os teus inimigos, para te salvar. 

Joshua 10: 8  

8 Disse o Senhor a Joshua: Não os temas, porque os entreguei na tua mão;               

ali ninguém se levantará diante de ti. 

Luke 10:19  

19 Eis que te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo               

o poder do inimigo; e nada te ferirá em absoluto. 

Mark 16: 17-18  

17 E estes sinais acompanharão aos que crerem; Em meu nome expulsarão            

demônios; eles falarão com novas línguas; 

18 Eles pegam as serpentes; e se eles beberem alguma coisa mortal, isso             

não os ferirá; porão as mãos sobre os enfermos, e eles se recuperarão. 

2 Corinthians 10: 4  

4 (Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas             

para Deus, para destruição de fortalezas;) 

James 1:12  

12 Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando é           

provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o             

amam. 

Hebrews 12: 1  

1 Visto que também nós, cingidos de tão grandes nuvens de testemunhas,            

deixamos de lado todo o peso eo pecado que tão facilmente nos cerca, e              

corremos com paciência a carreira que nos é imposta. , 
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1 John 4:19  

19 Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. 

Romanos 8: 27-30  

27 E o que esquadrinha os corações sabe o que é a mente do Espírito,               

porque faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. 

28 E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que             

amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 

29 Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem           

conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre               

muitos irmãos. 

30 E a quem ele mesmo predestinou, a estes também chamou e a quem              

chamou, a estes também justificou; e aos que justificou a esses também            

glorificou. 

Jeremiah 51: 20-24  

20 Tu és o meu machado de guerra e as armas de guerra; porque contigo               

destruirei as nações, e contigo destruirei reinos; 

21 E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro; contigo despedaçarei o             

carro eo seu cavaleiro; 

22 contigo despedaçarei homens e mulheres; contigo despedaçarei velhos e          

jovens; contigo despedaçarei o moço e a criada; 

23 Também contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho; contigo           

despedaçarei o lavrador e seu jugo de bois; contigo despedaçarei capitães e            

governantes. 

24 E tornarei a Babilônia ea todos os moradores da Caldéia todo o mal que               

fizeram em Sião aos teus olhos, diz o Senhor. 

Habakkuk 1: 5  

5 Eis que estais entre os gentios, e considerais, e maravilhais, porque farei             

uma obra em vossos dias, em que não haveis de acreditar, embora se diga. 

Jude 23  

23 E outros salvam com temor, puxando-os do fogo; odiando até a            

vestimenta manchada pela carne. 

Julie filha do rei na sexta-feira, 09 de agosto de 2019 
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