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O SENHOR ESTA ACENDENDO TOCHAS VIVAS PELO MUNDO 

 

Eis que Eu digo que Estou acendendo tochas vivas, tochas vivas são as Minhas Filhas e Meus                  

Filhos que se colocam na posição. Vi Eu aqueles que oram por Mim e para Mim. Vi Eu aqueles que                    

se colocaram muito humildemente na minha oração, Eu vi, Eu escutei, Eu atendi o chamado que                

vós fizestes para Mim no dia de ontem. 

Vos se despojastes de tudo, vos despojastes da carne, vos despojastes das vestes, vos despojastes                

da familia. Por amor a Mim voces abriram mao da Vossa parentela, por amor a Mim, voces abriram                  

mao do vosso Eu, por amor a Mim voces abriram mao dos vosso conjuges, dos vossos filhos, por                  

amor a Mim, pois eis que a Minha palavra disse que todo aquele que colocar mae e pai e acrescento                    

mais, esposos e filhos a frente da Minha Palavra nao é digno de Mim, mas aquele que se achega                   

perto de Mim é digno de Mim, porque Eu vejo o romper, Eu vejo o rasgar do coracao como diz o                     

Meu Filho JOAO, rasgar, vos rasgais as vossas carnes e eu sinto o vosso rasgar. Vocês rasgam o                  

vosso peito na Minha presença...linguas estranhas... 

Vos rasgais o vosso coração na Minha Presença e é que Eu vi os Meus Filhos e vi o Meu Filho                      

GUSTAVO, GUSTAVO, GUSTAVO, GUSTAVO, GUSTAVO... Meu Jovem! Hei que acendi as           

sandálias dos teus pés, jovem, jovem, jovem, jovem...hei que prolonguei os dias da tua vida, jovem,                

jovem, jovem porque tu ouvistes a Minha Palavra, tu ouvistes o Meu chamado..linguas             

estranhas...ahhh Filho Amado! Jovem! Jovem da Minha Alma, jovem.. GUSTAVO, Eu te escolhi             

no meio da tua parentela, o mais jovem, o mais moco da tua parentela, nacao eleita para Mim. 

Oh! Tu jovem que Me escutas. Oh! Tu jovem que Me escutas no dia de hoje. Oh! Tu jovem que                     

Me escutas no dia de hoje: olhai para aqueles que me servem porque Eu estou acendendo labaredas                 

vivas naqueles que Me servem e o esplendor da luz na face deles ira incomodar a muitos. Nao vos                   

espanteis se muitos fugirem de voces, mas também nao vos espanteis se muitos se aproximarem de                

voces porque todo aquele que nao tem o Meu Espírito não aguentara ficar na presenca dos Meus                 

Filhos e sua parentela, pelo qual, eles oram. 

Estou quebrando Eu todo dardo que se tem levantado contra os Meus Filhos; Estou quebrando Eu                 

toda flecha maligna envenenada com contenda, inveja, trabalhos feitos nos escuros, nas            
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encruzilhadas que Os Meus Anjos tem visto, mas eis que Eu, JESUS CRISTO DE NAZARE, Estou                

colocando a Mao na vida de Meus Filhos.  

A Minha Filha ESMERALDA vai entrar naquela casa e eis que quando ela colocar a planta dos                  

pés naquela casa, muitos nao aguentarao a luz que ela leva com ela porque Eu acendi com a tocha                   

viva naquela casa. 

Aquele que se diz por Pastor naquela casa, eis que alinho os passos antes dele subir naquele altar                   

porque eis que os altares foram edificados para mim, mas eis que Mamom tem se sentado em cima,                  

por isso o juizo. O Meu Juizo vai entrar pelas minhas casas, que foram denominadas pelo Meu                 

Nome, o Meu Juizo vai entrar e ja entrou. Muitos enlouquecerao, muitos andarao como loucos,               

como maltrapilhos nas ruas. Eis que aqueles que os conheciam irao perguntar: o que aconteceu? Eu                

estou confundindo as mentes deles por usarem a Minha Palavra sem Santidade. 

LUANA, te acendo Eu como tocha viva. Italia tem tocha viva, chegarao a ti, chegarao a ti. Filha                   

nao te preocupes porque os Meus Anjos te guardam. Filha nao te preocupes porque os Meus Anjos                 

te guardam (em forma de canticos). 

Cada lagrima que sai, da boca, dos olhos dos Meus Filhos sao gotas douradas no Meu Lago                  

celestial, quando Eu abro a janela da Minha Casa Eu vejo as gotas dos Meus Filhos, eis que ja nao                    

estao ajuntados nos vasos, estao no Meu Lago cintilando, como pedras preciosas, joias que o mundo                

nao conhece. 

CLAUDIA FEITURIA, Filha Minha, Amada... Filha, Filha, Filha, Estou entrando Eu com             

providencia no hospital porque a Mim me aprouve colocar a Mao na tua vida e eis que o homem                   

que se levantou contra ti nos papeis, ele sera confundido porque ninguém bate o martelo na vida dos                  

Meus Filhos, o Unico que bate o martelo SOU EU e a Mim me aprouve colocar a Mao na tua vida                     

porque eu vejo no teu sofrimento, na tua dor; mesmo na fornalha tu continuas a clamar por Mim. 

Eia Filha CLAUDIA! Descansa teu coracao, a cadeira Meu Pai me deu. Me coloco no lugar. Eu                 

bato o martelo. 

Eis que ajunto a ti a NILVA, Eu a escolhi para preparar a Igreja, preparar a Noiva. Atendam bem                    

os vossos ouvidos porque a Minha Filha fala o que vem da Minha Boca e onde houver uma mancha,                   

Minha Filha tem autoridade e poder para falar. 

ANDERSON tens rasgado o teu coracao e nao tens vergonha de expor e falar a Minha Palavra em                   

publico. Me agrada o que vem da sua boca em publico, nao se escondes nas cavernas. No entanto,                  

ha aqueles que se escondem nas cavernas e no mundo usam mascaras. 

  Aquele que é Meu nao me nega na hora da provacao.  
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  Eis que muitos nao percebem que entro na madrugada. 

Eis que muitos falam na roupa, na tintura nos cabelos, na pintura (maquiagem). Tumulos               

caiados!!! Falam de aparencia, mas o coracao esta preto. Acaso a Minha Noiva nao é adornada? Eis                 

que dou a entender: A Casa de Meu Pai tem equilibrio, flores e brilho. MUITOS NAO SABEM,                 

NAO PEDIRAM PARA VER O MUNDO CELESTIAL. NAO SABEM QUE NAO TEM            

MANCHA? PORQUE O MUNDO CELESTIAL OFUSCA. A LUZ E A TREVA NAO SE             

MISTURAM. A LUZ ENTRA E A TREVA BATE EM RETIRADA. 

Muitos dos Meus Filhos pensam que estar comigo é so orando de joelhos, mas muitos nao sabem                  

que o simples fato de pensar ja é uma oracao, o simples fato de pensar em Mim, andar Comigo em                    

pensamento é uma oracao, é um consentimento ao Espirito Santo para que vos guie no dia de hoje;                  

é um consentimento do Espirito Santo vos guiar naquilo que tem que fazer e como tem que fazer. 

E o consentimento ao Espirito Santo na forma de agir uns com os outros, pensar, o simples fato de                    

pensar esta em comunhao Comigo. Estai atentos ao Meu Espirito, a Minha Voz, o vosso coracao; o                 

simples fato de pensar voces conseguem discernir o que é certo, o que é errado, atendem facilmente                 

as investidas para voces, porque Filhos conforme a Minha Palavra, o sabio é aquele que ouve,                

pensa, analisa e por ultimo fala. O pensar esta na mente e a mente de Cristo é vivificada no                   

momento que voces pensam na Minha Palavra, no Meu Espirito 

Alinhai os vossos passos. Filhas muitas de voces, eu nao falei o nome de todas, mas chegara o dia                    

de cada uma porque eu vejo as Minhas Ovelhas que estao no Aprisco, estao sendo espremidas,                

torcidas, moidas em carne viva, mas ainda assim elas se apegam a Mim com todas as forcas que                  

elas tem, por isso a Mim me aprouve acender as vossas faces com fogo vivo, nao so serao                  

iluminadas como fogo vivo esta em vossa face.  

A Minha Mao esta na vida de cada uma e eis que que estou esperando muitos e muitos estao                    

desistindo; muitos estao resistindo, muitos nao desceram no Aprisco, mas eis que Eu te espero no                

Aprisco Filho Meu, apressa-te que o tempo é breve, breve, breve, breve.... 

Vos amo INCONDICIONALMENTE, tendes pouco tempo para escolher, pouco tempo, eis que             

me retiro no dia de hoje. Eis que estou dando a Palavra, usando a boca de sua serva.  

   Coloque-se na posicao que te coloquei Minha Escriva. Te amo Filha. Te amo Filha.  

Amo todos, umas sao ovelhas que buscam, outras sao ovelhas que so cheiram, outras so se                 

aproximam, mas nao conhecem o Meu Falar. 

   A minha Paz vos dou, eis que Me retiro  

   Shalom 
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                                                            YESHUA HAMASHIA 
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