
Fonte: https://444prophecynews.com/rise-up-margaret-blake/ 

 

 

LEVANTA-SE! 

"O SENHOR é um homem de guerra; o SENHOR é o seu nome",             

Deuteronômio 15: 3 

“E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado               

sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça. 

E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia               

muitos diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele            

mesmo. 

E estava vestido de veste tingida em sangue; e o nome pelo qual se chama               

é A Palavra de Deus. 

E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho             

fino, branco e puro. 

E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as                 

regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do                 

furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 

E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos                 

senhores”, Apocalipse 19:11-16 

 

Eu ouvi ... “Levante-se!" 
E então, em uma visão, vi uma armadura sendo fechada e           

ouvi… 

"Levante meu filho e prove a vitória da minha espada!          

Levante-se, meu filho! Pois você é contado entre os escolhidos para           

lutar ao meu lado! 

Levante-se! 

Chegou a hora da grande batalha! Prepare-se! Como Eliseu, liberte-se          

de todos os apegos. Queime todas as suas pontes! Pois não há retorno para              

aqueles que foram escolhidos. 
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EU SOU estou chamando Meus escolhidos para se reunirem. Limpe          

suas lousas [ardósia]. A partir de agora você trabalha para governar. Não            

faça mais planos terrenos para suas vidas. Em breve lerei em voz alta a              

chamada dos fiéis a Mim. Todas as suas necessidades nestes últimos dias de             

preparação foram liberadas. Não pense neles; Confie que tudo está previsto. 

O tempo dos gentios chega ao fim. EM BREVE a porta será fechada. E              

aquilo que se esconde, estrondo sob seus pés; e aqueles que andam entre             

vocês disfarçados de humanos; e o que está oculto em véus decrescentes            

em suas estratosferas superiores emergirá das sombras em grande         

ferocidade. 

O tempo de grande medo está próximo e logo cobrirá a terra. 

Saiba disso - VOCÊ LUTA NO MEU NOME E NA MINHA VITÓRIA! 

Só eu e eu possuímos O NOME acima de todos os nomes. Todos os              

que Me seguem de verdade, dei o uso autorizado do Meu nome e Meu              

Sangue cobre tudo o que pertence Me. Vocês, Meus Escolhidos, foram           

chamados por um tempo como este. 

O céu está pronto! 

Prepare-se para a batalha! 

Nós vamos para a guerra! 

- YESHUA / JESUS 

 

Na manhã de 26 de agosto, enquanto escrevia essa palavra, tive a            

visão de um cavalo de guerra de armadura altamente espirituoso sendo           

controlado. Grande força ondulava por todo o seu corpo musculoso e suas            

narinas brilhavam a cada bufo. Sua cor era a da fumaça e sua postura era               

destemida. 

 

REFERÊNCIAS ESCRITURAS 

“Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque           

é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão os que estão com ele,                

chamados, e eleitos, e fiéis”, Apocalipse 17:14. 

“O Senhor é homem de guerra; o Senhor é o seu nome”, Êxodo 15:3 

“Tu és o meu Rei, ó Deus; ordena salvações para Jacó. Por ti             

venceremos os nossos inimigos; pelo teu nome pisaremos os que se           

levantam contra nós”, Salmos 44:4,5 

“Bendito seja o SENHOR, minha rocha, que ensina as minhas mãos           

para a peleja e os meus dedos para a guerra; 

Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és            

tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo”, Salmos               

144:1,2. 

EFÉSIOS 6:10-18 among others... 
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