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ONTEM E HOJE É O DIA DE EXPIAÇÃO 

 

 

Eu tenho jejuado e tenho feito oração de intercessão pedindo ao           

Senhor o que ele queria que eu compartilhasse com os outros: 

 

PALAVRA DO SENHOR: 

 

Filha, escreva estas palavras para quem tem ouvidos. Muitos de meus           

filhos estão sendo jogados para lá e para cá por espíritos enganadores e             

mentirosos. 

Digo a vocês, filhos, que agora é mais do que nunca a hora de              

permanecer em constante oração. Ore antes que seus pés saiam da cama de             

manhã. Todo momento livre durante as atividades do dia, ore. E quando            

você vai para sua cama à noite. 

Esses espíritos malignos procuram afastar meus filhos de mim.         

Mentindo para você. E trazendo decepções a todo momento. Usando todo           

mundo e tudo o que puderem para puxá-lo para os poços, de onde eles              

vieram. 

Ouça minhas palavras crianças!!! Não desejo que ninguém pereça.         

Suas orações ajudam a fechar as portas nas quais tentam entrar a cada             

momento. Suas orações libertam meus anjos para combater as batalhas          

espirituais. Suas orações e ficando em minha palavra e usar as escrituras            

será sua arma contra os malignos. 

Agarre-se cada vez mais perto de mim. Quando você sentir que o            

caminho em que quer ir está ficando escuro, chame meu nome, o nome de              

Jesus. Há poder em meu nome. Minha luz brilhará para ajudá-lo quando            

você Me clamar. 
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Este mundo fica cada vez mais escuro, a cada momento que os            

malignos se infiltram. 

Eu avisei sobre os próximos três dias de escuridão. O que está se             

aproximando rapidamente do meu plano perfeito. 

Permaneça em arrependimento contínuo. Mantenha suas roupas       

brancas. Seja santo como eu sou santo!! 

A hora e o tempo estão se aproximando rapidamente. Tudo o que            

compartilhei em breve acontecerá. E para alguns será um grande momento           

de regozijo, pois são verdadeiramente meu. E para outros, será um tempo            

de imensa tristeza e dor. Eu amo todos os meus filhos imensamente. Abra             

seus corações e mentes para sentir esse mesmo amor. Um amor como você             

nunca sentiu antes. E deixe meu espírito fluir livremente para você sentir! 

 

Yeshua Hamashiach 

 

Escrituras: 

2 Timóteo 3:13 

13 Mas os homens maus e os sedutores irão de mal a pior, enganando e               

sendo enganados. 
2 Coríntios 11:13-15 

13 Porque assim são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos,        

transformando-se nos apóstolos de Cristo. 

14 E nenhuma maravilha; pois o próprio Satanás é transformado em anjo de             

luz. 

15 Portanto, não é grande coisa que seus ministros também sejam           

transformados como ministros da justiça; cujo fim será conforme as suas           

obras. 

2 Tessalonicenses 2:3 

3 Ninguém vos engane de maneira alguma: pois esse dia não chegará, a não              

ser que venha primeiro um declínio, e que o homem do pecado seja             

revelado, o filho da perdição; 

Mateus 12:39-40 

39 Mas ele respondeu e disse-lhes: Uma geração má e adúltera busca um             

sinal; e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas: 

40 Porque Jonas ficou três dias e três noites no ventre da baleia; assim será               

o Filho do homem três dias e três noites no coração da terra. 

Êxodo 10:21-23 

21 E o Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja                

trevas sobre a terra do Egito, até trevas que possam ser sentidas. 

22 E Moisés estendeu a mão para o céu; e houve uma densa escuridão em               

toda a terra do Egito por três dias: 



23 Não se viram, nem se levantaram em seu lugar por três dias; mas todos               

os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. 

 


