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NUNCA EXISTE UM EXÉRCITO COMO VOCÊ E O INIMIGO ESTÁ 

ATERRORIZADO PERANTE VOCÊ 

 

Filha, toda a sua vida esteve treinando para o que está nascendo            

agora. Os que estão no meu exército dos tempos do fim, as minhas jóias da               

coroa e os meus remanescentes; eles manifestarão Meu poder e autoridade           

aqui, como todo o inferno é desencadeado pelo sistema de bestas e com os              

julgamentos que trago a um mundo em aliança com as trevas. Esses            

julgamentos começaram a sério, como você já está vendo e os portais do             

inferno continuam a abrir, trazendo milhares e dez milhares, até milhões           

mais demônios à Terra neste momento.  

Não impedirei as trevas de seus propósitos, como tudo está predito.           

Contudo, protegerei os Meus, você tem a Minha palavra absoluta, de que            

aqueles que andam em obediência não têm nada a temer, pois essas coisas             

acontecem na Terra. 

Aqueles a quem chamo Meus filhos e filhas, reis e sacerdotes; aqueles            

que servirão como herdeiros em Meu Reino, como Meu corpo governante e            

que governarão as nações com uma barra de ferro, estão experimentando           

os aspectos finais do treinamento, pois eu exijo que soldados experientes           

promovam Meu Reino aqui e matem as forças perversas de Trevas. 

Esse treinamento exige saber como seu inimigo opera, para que suas           

respostas e seu discernimento sejam altamente aguçados, consistentes e         

você esteja seguro em Mim, em sua fundação, em seu Comandante em            

Chefe que nunca sai do seu lado.  

Nós mataremos o inimigo juntos, como você vê a morte do seu            

inimigo. Existe uma escalada notável, sim, as trevas tem saturado todos os            

aspectos da sociedade e, portanto, seu treinamento se torna mais rigoroso e            

intenso. Seu foco passa de operar defensivamente para uma posição          

ofensiva frontal completa, pois verdadeiramente satanás e seu reino sombrio          

farão absolutamente qualquer coisa para impedir que você cumpra seu          

propósito. 
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Embora meu remanescente possa ser pequeno em número, eles são          

poderosos e ferozes; números não significa nada para Mim, somente vasos           

obedientes.  

Meu poder é o maior poder que existe, e embora dezenas de milhares             

se aproximem de você, eu os mantenho perto do abrigo de Minhas asas e              

até alguns escolhidos servindo sob Mim são muito mais poderosos do que            

qualquer coisa que o inimigo possa inventar contra Nós. 

Você deve vir a Mim frequentemente, muitas vezes ao dia em nossa            

conversa, mantendo-se em sintonia com a Minha voz enquanto ora a Minha            

Palavra incessantemente, mantendo o muro de proteção à sua volta e de            

seus entes queridos. Cubra-se frequentemente com o Meu sangue, cubra          

tudo com o qual você tem contato em suas vidas diárias. Não subestime o              

quão intensamente focado você deve estar, pois está sendo constantemente          

observado e monitorado; seu adversário procura uma pequena violação para          

obter acesso a você com direitos legais.  

Eu já lhe disse muitas vezes, a chave está em sua obediência. Ore             

Minha escritura, Minha Palavra de forma audível, pois há um grande poder            

na respiração que soprei em você. 

Como embaixadores do Meu Reino, você foi enviado para ocupar e           

proteger. A autoridade que eu lhe revelei é sua como é minha, para cumprir              

os propósitos para os quais você foi ungido para fazer.  

Você foi enviado com todas as ferramentas e recursos necessários          

para realizar essas tarefas à sua frente e, embora parece que você não             

alcançará até o fim, garanto que todos os que andam comigo, que você têm              

acesso a tudo do que EU SOU e tudo o que possuo, dado para você de Seu                 

Pai no Céu. 

Vocês são co-herdeiros do Meu Trono e residem Comigo em lugares           

celestiais; esta terra não é sua casa. Eu o tenho colocado, maneira de falar,              

nesse tempo e espaço contínuo para ancorar Minha presença aqui e           

manifestar tudo o que sou em um mundo perdido.  

Assim como tive muita oposição quando andei nesta terra, você          

também está enfrentando muita oposição. A minha foi para a morte desta            

vida física e o inimigo gostaria de nada mais do que terminar sua missão              

aqui também, impedindo-o de cumprir tudo o que lhe foi enviado para fazer             

avançar Meu Reino aqui e glorificar Meu nome.  

Mostre tudo o que Eu Sou: o único Caminho, a única Verdade e a única               

Vida, ressuscitando-me com o meu próprio poder e, portanto, a vitória foi            

garantida para que você não tenha medo. 

Quando te enviei aqui, não lhe enviei sem o meu conselho perfeito,            

sem minhas instruções e, portanto, você não está caminhando cegamente          

nesta jornada. Eu forneci tudo o que é necessário para você. Você opera de              
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um céu aberto e os armazéns de bênçãos estão abertos para você. Você é              

meu exército, grande e forte, nunca houve um exército como você. Todo o             

meu fogo consumidor irá adiante de você e atrás de você, Meu povo forte              

posto em ordem de batalha.  

O inimigo conhecerá o terror ao vê-lo, enquanto você corre como           

homens poderosos, intocáveis e indestrutíveis. Eu pronunciarei Minha voz         

diante de você e ninguém será capaz de resistir, pois o dia do Senhor é               

grande e muito terrível. Você fará coisas impossíveis para qualquer homem,           

pois o Meu Espírito invade todas as fibras do seu ser e nós trazemos a maior                

colheita de almas conhecida. 

Você receberá Meu amado, tudo o que tenho para dar, pois é Meu             

próprio coração que é o tesouro que você procura, e que mudará o mundo              

para sempre. A essência de quem eu sou manifestado através do Meu corpo             

remanescente é o que alterará essa dimensão e trará o céu à terra,             

cumprindo o Meu design perfeito.  

Você foi trazido aqui para uma batalha, uma guerra espiritual que já            

foi vencida! É apenas para você permanecer firme nessa verdade, ancorar           

Meu amor e Minha luz, proclamar Minhas verdades e manejar Minha espada            

do Espírito como sua arma mais poderosa. A parte bonita dessa batalha é             

que você não precisa fazer nada com sua própria força, pois isso não seria              

possível.  

EU SOU está derramando através de você e cumprirá os mesmos           

propósitos que ordenei para você. Usarei Meus instrumentos afinados para          

manifestar Minha presença e todos saberão que EU SOU QUE EU SOU. Todo             

joelho se dobrará e toda língua confessará que EU SOU o Senhor de todos. 

Esta é a maior batalha de todos os tempos; a luta de suas vidas, mas               

não apenas por suas vidas físicas, é uma luta por sua própria alma e pelas               

almas de toda a Minha criação.  

Eu avisei que ficaria extremamente escuro e muito, muito difícil nos           

últimos dias antes de Eu ir buscá-lo. Não é isso que você está enfrentando?              

Nada do que você está testemunhando e passando deve surpreendê-lo, está           

tudo predito na Minha Palavra. 

Faça como eu lhe ordenei. Afaste-se de absolutamente tudo o que é            

deste mundo, concentre-se como nunca antes. Ore por fé radical todos os            

dias. Ore pelo Meu discernimento dos espíritos, para que você não seja            

enganado.  

Ore para continuar recebendo meu santo conselho, conhecimento,        

entendimento e sabedoria nestes últimos dias sombrios. Então assista e veja           

o que estou prestes a fazer! Verdadeiramente, esta terra nunca viu nada            

parecido com o que farei através dos Meus instrumentos de justiça. 
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Você não está sozinho! Você é vitorioso! Você é forte porque eu sou             

forte em você! Você não falhará! A vitória pertence a Mim! Eu sou o rei de                

todos, mestre de toda a criação e estou vindo para minha linda noiva! Use              

suas chaves e passe pela porta que sou eu. É minha glória esconder, mas é               

uma honra dos reis procurar um assunto. Vou revelar todas as coisas a seu              

respeito. 

Eu te amo além das palavras Minha amada .. 

Eu te amo! 

YAHUSHUA 

 

 

Romanos 8:19, “Pois a expectativa fervorosa da criatura espera a          

manifestação dos filhos de Deus”. 

2 John 6, “E isto é amor: andamos segundo os seus mandamentos. Este é o               

mandamento: que, como ouvistes desde o princípio, andareis nele”. 

1 Peter 2: 9-10, “Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real,             

uma nação santa, um povo peculiar; para que manifeste os louvores daquele            

que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; Que no passado não              

eram um povo, mas agora são o povo de Deus; que não obtiveram             

misericórdia, mas agora obtiveram misericórdia”. 

Romanos 8:17, “E, se filhos, herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros           

com Cristo; se assim é que sofremos com ele, para que também sejamos             

glorificados juntos”. 

Revelation 2:27, “e os governará com uma vara de ferro; como os vasos             

de um oleiro serão quebrados em arrepios: assim como eu recebi de meu             

Pai”. 

2 Corinthians 2:11, “para que Satanás não se beneficie de nós, porque não             

ignoramos os seus artifícios”. 

Proverbs 25:2, “É a glória de Deus ocultar uma coisa; mas a honra dos reis               

é procurar um assunto”. 

Leviticus 26:7, “E perseguireis vossos inimigos, e eles cairão diante de vós            

pela espada”. 

1 Thessalonians 5:17, “Orai sem cessar”. 

Revelation 12:11, “E o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra            

do seu testemunho; e eles não amaram suas vidas até a morte”. 

Salmo 91 

2 Coríntios 5: 20-21, “Agora somos embaixadores de Cristo, como se Deus            

nos houvesse pedido; oramos em nome de Cristo, reconcilie-se com Deus.           

Porque ele o fez pecar por nós, que não conhecemos pecado; para que             

sejamos feitos justiça de Deus nele”. 
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Lucas 15:31, “E ele lhe disse: Filho, estás sempre comigo, e tudo o que              

tenho é teu”. 

Hebreus 13:14, “Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos          

uma que venha”. 

João 15:18, “Se o mundo te odeia, sabeis que me odiava antes de te              

odiar”. 

João 14:6, “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida;             

ninguém vem ao Pai, senão por mim”. 

João 10:18, “Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; Eu              

tenho poder para derrubá-lo, e tenho poder para pegá-lo novamente. Recebi           

esse mandamento de meu pai”. 

Philippians 4:19, “Mas meu Deus suprirá toda a tua necessidade, segundo           

as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus”. 

2 Peter 1:3, “Conforme o seu poder divino nos deu todas as coisas que              

pertencem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou            

para a glória e a virtude”. 

Isaiah 33:6, “E sabedoria e conhecimento serão os estabilidade dos teus           

tempos e força da salvação: o temor do Senhor é o seu tesouro”. 

Malachi 3:10, “Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja            

carne na minha casa, e me prove agora com ele, diz o Senhor dos exércitos,               

se eu não te abrir as janelas do céu, e te derramar fora uma bênção, para                

que não haja espaço suficiente para recebê-la”. 

Joel 2:3-11, “Um fogo devora diante deles; e atrás deles arde uma chama;             

a terra é como o jardim do Éden diante deles, e atrás deles um deserto               

desolado; sim, e nada lhes escapará. A aparência deles é como a aparência             

de cavalos; e como cavaleiros, assim correrão. Como o ruído dos carros no             

topo dos montes, saltarão, como o ruído de uma chama de fogo que devora              

os restolhos, como um povo forte posto em ordem de batalha. Diante do             

rosto deles, o povo sofrerá muito; todos os rostos reunirão escuridão. Eles            

correrão como homens poderosos; escalarão o muro como homens de          

guerra; e marcharão cada um nos seus caminhos, e não quebrarão as suas             

fileiras; nem um empurrará o outro; andarão cada um no seu caminho; e,             

quando cairem sobre a espada, não serão feridos. Eles correrão para lá e             

para cá na cidade; correrão sobre o muro, subirão sobre as casas; eles             

entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremerá diante deles; os            

céus tremerão: o sol e a lua escurecerão, e as estrelas afastarão o seu              

brilho: E o Senhor proferirá a sua voz perante o seu exército; porque o seu               

acampamento é muito grande; porque é forte o que executa a sua palavra.             

pois o dia do Senhor é grande e muito terrível; e quem pode tolerar isso?” 

Ephesians 6:11-13, “Vista toda a armadura de Deus, para que sejais           

capazes de resistir às artimanhas do diabo. Porque não lutamos contra carne            
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e sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os governantes          

das trevas deste mundo, contra a iniqüidade espiritual em lugares altos.           

Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia             

mau, e tendo feito tudo, para permanecer”. 

João 15:4-5, “Permaneça em mim e eu em você. Como o ramo não pode              

dar frutos por si mesmo, a menos que permaneça na videira; não mais             

podes, a não ser que permaneças em mim. Eu sou a videira, vós sois os               

ramos; aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto; porque             

sem mim nada podereis fazer”. 

Zechariah 13:9, “E porei a terceira parte pelo fogo, e as refinará como             

prata é refinada, e as experimentarei como ouro é provada; invocarão o            

meu nome, e eu as ouvirei: direi É o meu povo; e eles dirão: O Senhor é                 

meu Deus”. 

Philippians 2:10-11, “Para que em nome de Jesus todo joelho se dobre,            

das coisas do céu, das coisas da terra e das coisas debaixo da terra; E que                

toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai”. 

Habakkuk 1:5, “Eis aqui entre os gentios, e assiste, e assombra           

maravilhosamente; porque eu farei nos vossos dias uma obra em que não            

crereis, ainda que assim vos seja dito”. 

John 10:9, “Eu sou a porta; por mim, se alguém entrar, será salvo, e              

entrará e sairá, e encontrará pastagens”. 

Isaiah 22:22, “E a chave da casa de David porei sobre o seu ombro; então               

ele se abrirá, e ninguém se fechará; e ele fechará, e ninguém abrirá”. 
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