
Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda durante a oração no dia            

16 de outubro de 2019 

 SEARA PRONTA 

 O Senhor diz: Eu Sou o Senhor que trabalha! Eu Sou o Senhor que              

diz: Eis que falo na boca de sua serva. Eis que digo que a seara está                

pronta! Eis que a seara está pronta! Eis que a seara está pronta! Vamos              

trabalhar! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Muitos ainda dormem, mas         

assim mesmo vamos trabalhar porque os que dormem serão despertados!          

Serão despertados de forma que eles não imaginam, mas vamos          

trabalhar! Vamos arregaçar as mangas! Vamos proclamar a Justiça         

porque eis que Eu estou vindo! Eis que Eu estou vindo! Eis que Eu estou               

vindo! 

 Eis que Eu estou entrando! Eis que estou preparando! Estou          

convocando os Meus para a batalha! Eis que estou preparando os Meus            

para a batalha! Eis que estou treinando eles, estou capacitando! Eis que            

estou mostrando para eles coisas que nunca viram, mas quando a cortina            

for aberta, eles contemplarão tudo que é para ser visto! Eis que tenho             

preparado os Meus Servos, eis que estão preparados os Meus Servos para            

a batalha! Eis que Eu tenho capacitado cada um! Eis que levanto a cada              

um com a espada das mãos, com a armadura celestial. 

 O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Não tem outro Deus fora de              

Mim! Os outros são meros barros! São meras capas! São meros           

desenhos! Eu Sou o verdadeiro Senhor Jesus! Eu sou o Filho do Deus             

Vivo, Criador dos Céus e da Terra, não há outro Deus além de Mim! 

 Eis me aqui! Eis me aqui! Eis me aqui que falo na boca de quem Eu                

quero! Eu uso da boca de quem Eu quero! Não tem outro Deus! E              

somente Eu! Então porque se procura por outros deuses além de Mim? Eis             

que Eu estou furioso! Eis que Eu estou com ira! Eis que vou abalar! Eis               

que vou abalar! Muitos não estão esperando, muitos estão preocupados          

com as coisas desta vida! Já tenho dito! Já tenho repetido, eis que Eu              

estou vindo com fúria! Vou abalar! Vou tirar os que estão no Meu             

Caminho, os que não estão trabalhando na Minha Obra, estão fazendo           

dinheiro com Meu Nome! 

 Eita que o Senhor está irado! Eita que o Senhor está furioso! Eis             

que não permito que façam dinheiro com Meu Nome! Eis que não permito             

que levantem sinagogas com Meu Nome! Eu não mandei ninguém          

levantar sinagogas com Meu Nome! Eu não mandei ninguém levantar          

nada no Meu Nome. Eu levanto aquele que Eu mando levantar! Aquele            
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que Eu abri a boca, levante no Meu Nome porque Eu mandei levantar!             

Aquele que eu disser vai que é no Meu Nome: Vai no Meu Nome porque é                

no Meu Nome que Eu estou mandando! 

 Eu sou o Senhor que mando e desmando, ninguém faz nada sem a             

Minha Vontade, ninguém faz nada se não for da Minha Parte. Não é da              

Minha Parte, então de quem será? Eu sou o Senhor que fala, então             

daquela parte será. Estão dando lugar para o outro, ele está usando, o             

outro está brincando! 

 Ah que Minha Mão vai pesar! A Minha Mão vai pesar! A Minha Mão              

vai pesar! Ai como estou irado! Eles estão brincando com Meu Nome!            

Estão brincando com Minhas Profecias! Estão brincando com as Palavras          

que saem das bocas de Meus Servos, estão sorrindo! Estão sorrindo, mas            

ai daqueles que sorriem! Ai daquele que zomba dos Meus! Ai daqueles            

que dizem que este não é de Deus! 

 Sou Deus na vida de cada uma de vocês! Eis que estou com a vida               

de vocês na palma de Minhas Mãos! Eis que se Eu quiser esmigalhar, Eu              

esmigalho! Mas eis que primeiramente vocês verão o que Eu Sou capaz            

de fazer com aqueles que zombam, com aqueles que zombam, com           

aqueles que dizem que faz o que não é da Minha Vontade! 

 Eu Sou Senhor na vida daqueles que falam! O Senhor está irado! O             

Senhor está irado! O Senhor fala: Estou irado! Estou irado! Eis que Eu             

vou abalar! Eu vou mandar do céu; dos céus vai cair pedras! Vou levantar              

tsunamis! 

 Filhas, Eu estou com vocês! Estou na vida de cada uma! Eis que             

tenho preparado lugares secretos para vocês! Eis que Eu tenho guardado           

cada uma de vocês! Eis que Eu vou guardar cada um de suas parentelas!              

Eis que estarei com cada um! Tenho preparado lugares secretos para           

vocês! Não se preocupem com a Minha Ira que vai ser grande, mas os              

que são Meus, Eu guardarei cada um! Os que estão espalhados pela            

Terra, eis que Eu vou guardar cada um porque Eu sou o Senhor que              

cumpre! O Senhor que fala, sou o Senhor que cumpre! 

 Eita que Eu sou o Senhor que trabalha! Não temas! Sou Deus na             

vida de cada um! Não temam! Sou Deus na vida de cada um! O Senhor é                

Deus que trabalha de forma que ninguém entende e nem compreende.           

Apenas cumpra aquilo que mandei! Façam o que mandei porque Eu sou            

Deus! Eu sou o Senhor que fala, Eu Sou Senhor que cumpre! Nenhuma             

Palavra Minha cairá por Terra! 
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