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O Senhor está conosco, Moradores do 
Coração. E eu tenho uma mensagem de 
Ezequiel para compartilhar com vocês hoje. 

Tudo começou quando ele estava falando 
com o Senhor. Ele disse: "Embora eu 
estivesse feliz por estar voltando a ter 
comunhão com você, eu ainda podia sentir 
um peso pendurado no ar. No entanto, eu não 
sabia se era só eu, ou o inimigo, ou se 
alguma coisa estava realmente ferindo seu 
coração. 

"Senhor, todos nós sabemos o que está vindo, e todos nós temos sentido que os dias livres desta 
nação estão contados. Muitos de nós são simplesmente insensíveis com o pensamento de uma 
guerra real neste solo, e o início da Grande Tribulação". 

Jesus respondeu: "Tente manter a calma, meu amor. Quantas vezes eu disse a você, que eu não 
iria permitir que qualquer um de minhas noivas seria exposto a tal carnificina e tragédia? Uma e 
outra vez eu tenho assegurado a você nas Sagradas Escrituras, que eu iria 

... Levá-lo longe de problemas ... e longe do pecado. Salmos. 37:40. e 

No lugar secreto da minha tenda vou escondê-lo. Eu te exaltarei sobre uma rocha. Em seguida, sua 
cabeça será exaltada sobre todos aqueles que odeiam você! Salmo 27: 5-6 

"Lembre-se de Ló e sua família. Eu não os deixei em Sodoma e Gomorra, e os trouxe  através da 
queda de enxofre. Não, Eu os tirei antes da destruição cair. 

"Eu levantei Noé e sua família para fora da inundação Eu não os fiz passar por isso;. Ao invés disso 
eu os posicionei  acima das águas turbulentas. 

"Há tantos exemplos de Minha providência – à frente do tempo Faz sentido para você que eu teria 
minha preciosa noiva, ela que tem sido tão fiel a mim, percorrendo a mesma punição como os 
pecadores da Terra? 

"Pela própria natureza de um relacionamento sério e profundo amor, que está levando muito em 
breve para o casamento, que noivo iria atrasar o seu dia de alegria, apenas para deixar sua noiva 
estar em um deserto estéril, exposta ao clima severo e rodeado por predadores mortais! 

"Digo-vos que ele não perderia tempo para correr em o seu resgate! Ele iria arrancá-la para longe 
rapidamente, protegendo-a de todo o perigo potencial. Então ele iria levá-la para o lugar seguro e 
protegido que Ele tinha vindo a preparar para eles e sua nova vida juntos. 

"Onde estou querendo chegar? Mais cedo você me perguntou: 'Senhor, o que você gostaria de nos 
dar - Sua orientação - Sobre esta noite"? 

"Minha orientação e conselhos para você esta noite é simplesmente, mas muito intencionalmente 
resumida em duas palavras: Salvação e Arrebatamento. 



"Sim, Salvação e Arrebatamento. Tudo o que eu tenho ensinado você neste último ano, tudo o que 
tenho vindo a preparar em você é para a salvação de almas para a eternidade e para endireitar o 
caminho para o seu Senhor quando Ele vier para reunir Sua Noiva para Si! 

"Por muito tempo, o inimigo tem usado este magnífico dia da vinda do seu Senhor como uma fonte 
de divisão entre o meu povo. Meu servo Paulo, depois colocou exatamente os eventos que ocorrem 
quando Meus fiéis são apanhados em sua primeira carta aos Tessalonicenses 4:17-18 que diz " 

17 Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, 
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 18 Portanto, 
consolai uns aos outros com estas palavras ". 

"Note, o Espírito Santo não diz:" Brigue e discuta, debata e desencorajem um ao outro. " Nem para 
você ouvir as insinuações do inimigo sussurrando mentiras e dissuadindo-o com dúvidas 
cuidadosamente projetados, tais como, "usando o seu senso comum", e que "já foi a mais de 2000 
anos 'e' muitas gerações também aguardaram e acreditaram '.... etc. 

"Não, vocês estão a edificar uns aos outros em sua santíssima fé,  e sim. -. Conforte uns aos outros 
com estas palavras. Minhas palavras são fiéis e verdadeiras! 

"Meu Pai é paciente e amável, longo sofrimento por eras e eras. Mas eu lhes digo agora, o tempo da 
misericórdia está chegando ao fim rapidamente. E o tempo do julgamento virá em breve. 

"Levantai os olhos e esteja feliz! A sua salvação está à mão!" 

 


