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Escrituras de 2 Reis 20: 1-11 e Salmo 91 

  

Meus filhos, meu povo, preparem-se para encontrar o teu criador,          

porque eu sou o SENHOR do céu e da terra. Eu, o SENHOR, sou o único                

Salvador. Não há outro deus, não há outros deuses. Antes de Mim não há              

outro. 

Meus filhos, meu povo, estou avisando que a tempestade de todas as            

tempestades virá sobre a face desta terra. 

Chegou a hora de colocar sua casa em ordem 

Chegou a hora de vir antes de Mim se arrepender ou você vai morrer 

Chegou a hora de invocar o Nome do SENHOR 

Chegou a hora de abandonar tudo por Minha causa 

Chegou a hora de deixar todos os seus ídolos, sejam eles os que seus              

olhos vêem, ou seus ouvidos escutam ou aqueles ídolos escondidos em seus            

corações. 

Chegou a hora porque Eu vejo todos aqueles ídolos escondidos e vou            

expô-los, porque Eu sou a Luz do mundo. Em Mim não há trevas. Portanto,              

traz eles para Mim com toda humildade, para que eu não passe você para o               

reino das trevas, para os que praticam a iniqüidade. 

Isso é a minha misericórdia. Este é o Meu amor, porque Eu não terei              

nenhum outro deus diante de mim. 

Chegou a hora da obediência à Minha Palavra. 

Chegou a hora de Me colocar acima de todas as coisas. 

Separa-se... Separa-se... Não ande junto com o ímpio. Não fique no           

caminho dos pecadores, porque Eu tenho lhe chamado para ser um povo            

santo, um povo peculiar, para a santidade que Eu tenho te chamado.            

Chamei você para o Reino da Luz, e não para o domínio das trevas              



governado pelos principados deste mundo e de Satanás. Pois essa escuridão           

não faz parte do Meu Reino. 

Separa-se… Separa-se… 

Não sente na companhia de zombadores.  

Não compartilhe com a idolatria deles. 

Meus filhos, Meu povo, chegou a hora vir a Mim porque você precisa             

ficar protegidos da tempestade de todas as tempestades que rasgarão a           

terra em pedaços como nunca aconteceu antes. Você não consegue, nem           

mesmo com toda sua imaginação, o que o homem mau está preparando            

para seus semelhantes. O inimigo tem liberado e há um mal sendo            

preparado que só Eu, o SENHOR, poderá te salvar e mover você para fora do               

perigo. 

Agora não é a hora de procurarmos prazeres. 

Agora não é a hora para danças, para festividades. 

Agora É A HORA para luto, de pano de saco e de cinzas. Somente em               

Mim, você encontrará descanso e abrigo da tempestade de todas as           

tempestades. 

Essas não são ameaças sem sentido, como muitos supõem. Estes são           

tempos sóbrios e os eventos a serem revelados acontecerão de repente. A            

explosão, a explosão de eventos, se espalhará pelo mundo inteiro. 

Não se deixe enganar pela paz, não há paz pela frente, apenas guerra             

e maldade. 

Eu te chamo para se juntar... se juntar… Comigo neste momento. 

Chegou a hora de você Me ouvir, e não um homem. Procure minha             

face. Procura-me na fenda da Rocha, pois sua própria vida será salva            

APENAS pela cobertura da Minha Mão. 

Não há tempo para ficar com preguiça. Procure Meu abrigo. Procure           

descansar na Minha Sombra. Eu sou sua única fortaleza que é capaz de             

protegê-lo da tempestade das tempestades que se aproxima. 

Separa-se… Separa-se… não há outro nome, senão Jesus, que pode te           

salvar. 

Uma armadilha perversa, que nem os homens percebem, vai vir sobre           

toda a terra. As conseqüências criadas por ignorância, de corações          

enganosos, e corações sem arrependimento. 

Agora é a hora de colocar a sua casa em ordem. 

Agora é a hora do arrependimento. 

Agora é a hora de se livrar de todos os seus ídolos, mesmo aqueles              

que ninguém pode ver, mas eu, o Senhor, testo o coração de todos. Eu sei               

todas as coisas. 



Atenção! Meus servos, fiéis, que esperam por Mim hora após hora para            

entregarem Minhas Palavras, não de paz, mas de advertência. Pois esta é a             

Minha Misericórdia; este é o Meu Amor. 

Não ame o mundo e nada que pertence a ele, porque se amar, não              

compartilhará no Reino de Meu Pai. 

Meu Reino não é deste mundo. 

Procura-me e viva 

Procura-me e Eu vou protegê-lo da tempestade das tempestades que          

está chegando. 

Não se deixe enganar, quando ouvir as palavras 'Paz Paz'. Saibam que            

destruição acontecerá repentinamente. 

SAIBAM disso Meus filhos, Meu povo, se vocês Me amam com todo seu             

coração, alma, mente e força, Eu os salvarei, Eu vou protegê-los. Quando            

você clamar no dia da angústia, descerei rapidamente sob asas como águias            

e o levarei para fora da mina. Eu te livrarei, porque Eu sou o Jesus; e Eu sou                  

poderoso para salvar, não há outro nome debaixo do céu do qual os homens              

podem ser salvos. 

Então Meus filhos, Meu povo, agora é a hora de separar… 

Procure Minha face, procura-Me para que você viva, pois eu, Jesus,           

tenho as chaves da morte e do inferno. 

Não sejam enganados por nenhum homem pois eles querem te          

machucar, pois ele é do mundo e ele senta em trevas. 

Eu, Jesus Sou do Reino de Meu Pai. Eu e meu Pai só temos o céu em                 

mente. 

Separa-se… Separa-se… 

Não se deixe enganar Meus Filhos, Meu Povo. Não se deixe enganar            

por palavras enganosas, elas são palavras que te levaram somente à morte. 

Escolha a vida… Escolha a vida…. 

Os dias estão chegando, o tempo da Minha Vinda é mais cedo do que              

você pensa. 

ARREPENDA ou você vai perecerá 

  

EU SOU O SENHOR 

 


