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COLETORES DE ALMAS 

 

Olá pessoal, é 3 de outubro de 2019. 

 

Recebi esta palavra esta manhã. Por favor, peça discernimento de          

todas as palavra que ouvirem. Se alguém tiver escrituras que gostaria de            

adicionar, faça-o nos comentários.  

Minha filha escreva minhas palavras para aqueles que têm ouvidos          

para ouvir. O governante do ar que é o governante de sua terra reinou por               

seu tempo designado, em breve será a hora de meus guerreiros tomarem as             

rédeas em sua terra e começar seu contra-ataque.  

Eles sairão como o Meu grande exército cheios do Espírito Santo com            

grande poder e invencíveis - estes são os Meus Coletores de Almas. 

O governante do ar foi permitido roubar os corações e mentes de            

minha criação, mas agora está chegando um tempo em que nivelaremos o            

jogo. 

O Meu exército estará preparado e, pronto, este dia marcará um novo            

tempo e os velhos tempos passarão. Os Meus soldados que foram           

cuidadosamente preparados serão enviados sob a orientação de minha luz          

andando perfeitamente em Minha força e glória para alcançar as massas. 

Esses soldados foram colocados em sua terra por um tempo específico,           

estrategicamente e perfeitamente posicionados. Eles estão prontos para        

cumprir Meus deveres mais importantes que eu coloquei diante deles.  

Este será um tempo de terror pela sua terra e os corações de muitos              

se tornarão novamente amolecidos e flexíveis, não apenas prontos, mas          

desejando ouvir uma mensagem de esperança de Seu próprio Criador nestes           

últimos dias. 

1 

https://444prophecynews.com/collectors-of-souls-278pikelk/


Os eventos que cercam o povo sofrendo deixarão de ter importância à            

medida que Meu exército apresenta O meu plano de salvação e restauração            

eterna. 

Eu restaurarei para mim a última raça de minha criação através de            

minha própria glória, brilhando através desses mesmos guerreiros. Um         

exército de justiça. Estes caminharão em iluminação espiritual e física - e            

serão invencíveis porque Meu Espírito Santo está manifestado neles. 

Cada um dos meus guerreiros não estará mais sujeito às leis do tempo             

e espaço em sua terra e, em alguns casos, até retrocederá no tempo, assim              

como cada coração merece experimentar a verdade de seu próprio Criador.  

Nada impedirá que esses guerreiros alcancem todas as almas que já           

foram escritas em Meu livro de Vida do Cordeiro. 

Essas almas me pertencem e serão corrigidas e levadas para minha           

colheita através da minha glória que se manifesta dentro cada um deles. 

Isso será um evento físico e espiritual, e nenhum coração criado por            

mim será deixado na escuridão. A cada coração será mostrado a perfeição e             

integridade de Seu Criador e eles escolherão seu destino eterno. Alguns           

escolherão bem no final da oportunidade. 

Não haverá mais a questão de saber se alguma alma não Me conhecia,             

porque a todos serão apresentados à verdade de seu Criador. Eles serão            

conscientizados da escolha que está diante deles. Esta colheita de almas da            

minha criação foi definido para este tempo desde que minha criação foi            

colocada em sua terra, embora o inimigo tenha governado e reinado desde a             

queda da humanidade no jardim, meu perfeito plano está em vigor e não há              

nada que o seu inimigo possa fazer.  

Ele tentará enviar um exército de impostores à sua terra, mas minha            

criação reconhecerá rapidamente em seus corações aqueles que são Meus. A           

tentação de uma vida física enganará a muitos e para sempre na medida             

que que a escuridão do inimigo continua a engolfar vossa terra. 

Aparecerá a súbita aparição de Meu glorioso exército. Eles coletarão a           

minha grande e predestinada colheita de almas da minha criação. 

Minha criação pertence ao seu criador, mas cada coração criado          

escolhe a quem pertence e com quem eles querem compartilhar sua           

eternidade. O trigo é deixado no campo até que sua cor mostre que está              

pronto para a colheita. 

2 


