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"Estou chegando em breve e MINHA recompensa está comigo.         

PREPARE-SE, PREPARE-SE, PREPARE-SE 

Não demore para colocar suas casas em ordem física e espiritual! 

Uma grande movimento de DEUS está chegando. Será derramado         

sobre todos a carne. Alguns receberão e alguns vão rejeitá-la. Prepare-se           

para esse movimento para recebê-lo. Eu, então, vai ungir meus escolhidos           

de uma maneira maior para realizar meu trabalho. Estes serão os 144.000.            

Eles serão marcados por meu pai. 

Eles serão puro diante dos meus olhos e seu único desejo será            

somente para mim. Eles estarão ocultos, mas à vista de todos. Eles            

conhecerão o meu objetivo e o cumprirão. Eles restaurarão o sal de volta a              

minha igreja. 

Nada vai machucá-los até o final dos tempos. Estou preparando-os.          

Eles não estão aqui ainda. Nem todos foram escolhidos para isso, mas            

somente alguns. Alguns sabem que são eles que eu escolhi, mas outros,            

não. Eu faço dessa maneira para que eles permaneçam humildes e em            

estado de arrependimento (contrito) diante de Mim. 

Eles fazem parte da batalha do fim dos tempos e serão vitoriosos            

porque o SENHOR DEUS TODO-PODEROSO está com eles. " 

 

ESCRITURAS DOS '144.000': 

“E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e                 

quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. 

E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um                  

grande trovão; e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas             

harpas. 

1 

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-the-144-000-from-the-book-of-revelation


E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos quatro             

animais e dos anciãos; e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os            

cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. 

Estes são os que não estão contaminados com mulheres; porque são           

virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes              

são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e             

para o Cordeiro. 

E na sua boca não se achou engano; porque são irrepreensíveis diante do             

trono de Deus”, Apocalipse 14:1-5 
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