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CASA DE JESUS E BATALHA ESPIRITUAL 

 

Esta casa tem um dono e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.              

Proclame em voz alta na tua casa que a autoridade máxima é Jesus Cristo              

de Nazaré! É o único dono digno de se assentar na primeira cadeira. Esta              

casa tem aquilo que o Senhor Jesus Cristo permitir ter e o que estiver              

oculto será revelado pelo Senhor. Ninguém na face desta Terra, do céu e             

por baixo da Terra tem autoridade maior que Ele. 

Filhos, Eu vos chamei para a batalha! Eu vos chamei para a batalha!             

Eis que ela vê fardas verdes neste momento! Eu vos chamei para a             

batalha! Eu tenho visto muitos de vós enfraquecidos com os ataques que            

têm sido lançados, mas eis que é o momento de união, é o momento de               

se achegarem uns aos outros, todos vocês que têm o mesmo Espírito,            

todos vós que têm o mesmo discernimento. 

Eu chamei para a batalha! Eu ajuntei vocês para a batalha! Acaso            

os guerreiros não sofrem ataques? Numa batalha os guerreiros não          

sofrem ataques? Levantem-se! TALITHA KUMI!* Levantem-se!      

Levantem-se! Levantem-se para trabalhar! Levantem-se para declarar!  

Declarem! Declarem! Declarem! Declarem! Declarem! Profetizem!      

Profetizem! Profetizem que Eu Sou na vida de vocês, que Eu estou na             

vida de vocês, na sua casa, na sua parentela, para aqueles que vocês             

amam!Declarem! Declarem! Declarem porque o som da vossa voz junto a           

unção com o Sangue do Cordeiro, eles não aguentam! Eles batem em            

retirada! Fogem de vocês! Está escrito que fugirão de vós por quantos            

caminhos? 

Acaso Eu não estou vendo o que está acontecendo? Eu alertei! Eu            

avisei aos Meus! Refinamento! Cada vez mais refinamento! Estão sendo          

espremidos! Eu sei que dói! A Mim Me doeu! Eu sei que dói! Mas eis que                

vem coisas maiores, coisas que o mundo não viu e vocês devem se             

preparar para o que vem aí porque o que irão ver, testificar e             

testemunhar está muito além de vosso entendimento, daquilo que alguma          

vez vocês sequer imaginaram. 

Eis que Estou preparando os Meus Guerreiros para a batalha, para           

salvar almas. Salvação de almas é batalha porque tem muitas almas           

presas em cadeados, têm muitas almas presas no mundo da fantasia. Há            



muitas almas presas no mundo dos vícios, no mundo da prostituição, da            

idolatria. 

Acordem e declarem, pois eis que falei! 

 

 

YESHUA HAMASHIA 

 

 

 

* Marcos 5, 41: Então, pegando na mão da menina, ordenou em            

aramaico: “Talitha koum!”, que significa “Filhinha! Eu te ordeno,         

levanta-te!”.  

  

  

 


