
Transcrição da mensagem dada a Pastora Nilva durante oração de          

entrega de jejum no dia 16 de outubro de 2019 

JEJUM. RODA GIRANDO. SEARA 

 

  Muitos querem Me ouvir e reclamam que não tem Me ouvido, que            

Eu não tenho falado, mas esses não tem se colocado em oração, não tem              

se achegado em oração na Minha Presença. Minhas Promessas continuam          

vivas Minha Noiva e Eu as cumpro, como disse em Jeremias 33,3:            

Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e          

inacessíveis, que não sabes. 

 Por que Minha Noiva os vossos joelhos não estão no chão Me            

buscando? Por que buscais somente as Minhas Mãos para receber as           

bênçãos e não estás buscando Minha Face para ter intimidade comigo?           

Virão grandes catástrofes e as coisas que vocês têm pedido, buscado irão            

ficar para trás! E no dia de hoje, Eu lhes digo: Me busque, me busque               

para ter intimidade Comigo porque quando essas coisas acontecerem         

vocês não temerão! Me conhece e saberão que Eu vos guardo em meio a              

destruição. Saberão que Minha Noiva estará protegida. 

 Me conheçam melhor para que vocês se sintam seguros! Me          

conheçam melhor para que vocês tenham paz em meio a tanta destruição            

que virá! Meus Amados, pois a roda vai girar e não existirá ninguém para              

parar! Filhos Meus, a roda vai girar!*  

 Shema!* Oh Israel! Eu Sou Teu Deus que te falo no dia de hoje,              

tenho Eu presentes espirituais para vos dar, então se coloque em Minha            

Presença! 

 Shema! Oh Israel! Trabalhais! Trabalhais! Trabalhais! Filhos       

trabalhais na Minha Seara porque está se findando os dias, por isso            

preciso que vocês estejam com os joelhos no chão. Sem o joelho no chão,              

não há como suportar! Eu exorto a todos o que Eu Amo, assim diz o               

Senhor para os Seus Filhos. 

 Amém! 

  

* Eu, Pastora Nilva, creio se tratar do CERN. 

* Shema significa ouvir, ouça. 

 


