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Alguns de vocês foram deixados para trás, porque você não estiveram
próximos ao Senhor e não lhe deram suas vidas. Você não teria acreditado. Você
não viveu para Ele.

Mas outros de vocês foram chamados e escolhidos. E embora este momento seja
repleto de muitos, muitos perigos, dificuldades e tribulações - para aqueles de vocês
que são novos cristãos, ou reconciliados ao Senhor, será o momento mais
emocionante de sua vida. E o mais desafiador. Este é apenas o começo para
você. E para aqueles de vocês que são chamados como o Remanescente, este será
o momento que você esteve esperando para toda a sua vida - viver totalmente em
chamas para Jesus. Você é a Igreja Remanescente, que está dito nas Escrituras:
E o dragão ficou furioso com a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus
Cristo. Apocalipse 12:17
Você foi escolhido para liderar, para orientar e para lutar contra o mal. Você não está
entre os da esquerda por trás porque você não dar-vos a Ele. Não. Você está entre
os chamados e escolhidos Remanescentes.
Alguns de vocês são guerreiros e foram criados para um momento como este. Para
aqueles de vocês que foram chamados a participar na batalha para restaurar a
nossa nação, o Senhor quer que você saiba Ele está com você. Você não está
lutando sozinho. Seu braço é forte e poderoso, não apenas para torná-lo invisível,
mas para confundir e derrotar o inimigo. Comece todas as suas batalhas com a
oração e acabe com eles com ações de graças. Através de você Ele vai levantar
esta nação a partir das cinzas e restaurá-la a justiça.
Não deixe que ninguém menospreze você. Você não foi negligente, você foi
escolhido por Ele para ser guerreiro, para a justiça e até mesmo para dar
testemunho de Jesus por meio do martírio. Seja corajoso. Que ninguém o
humilhe. Não acredite nas mentiras do inimigo, pois ele certamente irá atormentá-lo
com mentiras para tentar desanimá-lo. Fique em pé no Senhor; Ele está com você.
Um outro curto ponto que eu preciso fazer é que o Batismo do Espírito Santo, com a
evidência de falar em línguas, é a arma de escolha para a oração. Quando você ora
no Espírito, você fala a língua do Espírito de Deus e é uma oração muito exata que é
necessária nas situações em que se encontra. Não permita que o inimigo minta mais

sobre este presente. É poderoso e é por isso que ele o odeia e o calunia. O Espírito
Santo está fazendo a oração perfeita através de você.
Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, tudo que você precisa fazer
é pedir. Uma boa maneira de começar é cantar e permitir que ele assuma o seu
discurso enquanto estiver no culto. Muitos, muitos presentes vêm com esta graça:
discernimento de espíritos, de cura, milagres, palavras de conhecimento, profecia tantos presentes maravilhosos acompanham este sinal. Peço-lhe para não
despreza-lo, e não permitir que ninguém o impeça de usar a sua linguagem celestial.
Deus abençoe todos vocês. Habite em seu coração. Habite em seu coração, vocês
que já ficaram para trás e que foram deixados para trás. Faça a sua casa em seu
coração. Ele está com você e poderoso para salvar! Você vai fazer parte do maior
avivamento que a Terra já conheceu, coisas maiores do que Jesus fez você também
vai fazer, milagre após milagre.
Lembre-se de confessar: "Jesus, eu sei que você está aqui comigo. Jesus, eu confio
em você."
Não importa o que você encontre, mas lembre-se destas palavras de Paulo que foi
martirizado:
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Assim como está escrito:
"Por amor de ti estamos sendo levado à morte todos os dias, fomos considerados
como ovelhas para o matadouro."
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos
amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem
os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem
a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do
amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, que habita em nós.
Romanos 8: 35-39
Persevere. Este é apenas um tempo curto: 7 anos. E, ao fim desse tempo,
estaremos todos reunidos no Céu regozijando-se sobre o que o Senhor tem feito
com as nossas vidas e que Ele tem feito no mundo. Lembre-se - Ele ama
você. Habite em seu coração, Ele habita no seu.
A Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam
convosco agora e para sempre. Amém.

