
Transcrição da mensagem dada a irmã Esmeralda no dia 27 de outubro            

de 2019 durante oração 

  

EIS QUE VISITAREI A CADA UM! 

  

Onde que fostes que Eu te chamo? Onde estão as Minhas Flores? Eu             

tenho separado as Minhas Flores, se elas não querem mais o seu perfume             

dar para Mim, mas eis que Eu tenho derribado! Tenho derribado! Tenho            

derribado, mas eis que Minha Mão abaixou! Eis que agora é por conta             

delas. Eis que Eu chamei! Eis que Eu chamei! Eis que Eu chamei! 

O Senhor está triste! O seu coração está triste, mas eis que o             

Senhor estendeu a mão para eles e mesmo assim não quiseram ouvir.            

Não quiseram ouvir o Deus dos Exércitos falando com eles. Não quiseram! 

O Senhor está na batalha! O Senhor está na batalha! Eis que o             

Senhor está capacitando os seus! Preparem-se! Preparem-se porque eis         

que o inimigo de vossas almas tem se levantado contra os Meus Filhos             

aqui na Terra. O inimigo de vossas almas está infligindo os Meus!            

Clamem! Clamem porque Eu escuto a cada um! 

O Senhor é Deus na vida de cada um! Eis que tenho levantado a              

Minha Mão, mas eles não quiseram me ouvir. Eu os tenho mandado vir a              

Mim pedir perdão, se arrepender de coração e de alma, mas eles não             

quiseram! Eles não quiseram! Eles preferiram ficar ali juntinhos, ali estão!           

Ali estão! Eis que passarei pela casa deles! Eis que visitarei a cada um!              

Eis que chorarão porque não quiseram me ouvir! Eis que se lamentarão!            

Clamarão, mas eis que não ouvirei! 

Fala! Fala! Fala que Eu estou contigo Filha! Eis que estou na tua             

boca! Em nome do Senhor Jesus tenho Eu capacitado os Meus aqui na             

Terra. Levantarei Eu para que todos possam ver que Sou o Deus dos             

Exércitos que fala e cumpre! Nenhuma palavra Minha cairá por terra, eis            

que virei sobre cada um! Eis que não ouviram a Minha Voz! Eis que              

rejeitaram os Meus! Eis que rejeitaram as Minhas Palavras! Taparam os           

seus ouvidos! Taparam os seus olhos! Eis que abriram suas bocas para            

falarem coisas que Eu não digo! Eis que duvidaram do que falei! Eis que              

falaram, pensaram e agiram de maneira que não Me agradou! 

O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Eis que o Senhor está irado! Eis               

que o Senhor fala! Diz o Senhor: não temam Filhas Minhas! Não temam             

Minhas Filhas! Eis que Eu tenho guardado e Eu guardarei! Permaneçam na            

fé! Permaneçam fé! Não desistam! Não desistam de Mim! Não desistam           
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da obra! Não desistam da Coroa Eterna! Não desistam de Deus! E o             

Senhor fala: diante de provas, de dificuldades eis que estarei do lado de             

vocês, eis que estarei com vocês! Não desistam! Granjeai! Granjeai os           

talentos porque grande será o vosso galardão! Eis que tenho falado! Eis            

que tenho dito! Não vacilem! Não olhem para a esquerda, nem para            

direita, nem para trás porque eis que tenho colocado Anjos guardando           

vocês! 

Eis que repreendo todo mal, todo laço do inimigo em Nome do            

Senhor Jesus! Deus seja louvado! 
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