
Separação repentina ...

EU ESTOU separando os meus totalmente para Mim. Não se surpreenda com as portas que estou fechando; é, em 
última análise, para sua própria proteção.

Pois Eu cuido dos Meus e conheço cada uma das Minhas ovelhas que o Pai confiou aos Meus cuidados; 
Eu nunca vou deixar você escapar dos dedos da Minha mão direita, pois você tem um lugar especial no 
Meu coração e você É feito de maneira terrível e maravilhosa!

Infelizmente, muitos que desejo atrair ao rebanho são teimosos, muitos obstinados e colocam 
sua fé nas coisas deste mundo, em vez de receberem a grande dádiva de Meu sacrifício de 
expiação.

Continue a orar por eles conforme o Consolador o guiar, mas alguns deles você terá que deixar ir!

A estação do grande abalo está chegando, e aqueles no vale da decisão finalmente terão que 
tomar a decisão mais importante de suas vidas! Não se surpreenda com os métodos que DE 
REPENTE usarei ou permitirei; pois devo (e irei) chamar sua atenção!

Muitos já fizeram sua escolha e, infelizmente, estão marcados e selados para a destruição, pois de boa 
vontade escolheram o caminho largo em seu orgulho e em sua amizade com o mundo! Cada gota de 
sangue dos inocentes clama por uma prestação de contas!

A boa notícia é que em Minha ação poderosa e compaixão, muitos entrarão no Meu Reino! 
Mas, você deve perceber que eles NÃO entrariam se eu não aumentasse o julgamento justo 
que seu amoroso Pai (nosso Pai!) Ordenou.

Os meus estão e continuarão a ser protegidos, pois construíram sua casa espiritual na Rocha; 
não na areia do orgulho e da apostasia!

Comemorem Comigo com entusiasmo, Meus filhos, pois em breve vocês estarão Comigo onde EU ESTOU!

Fim da palavra ...

Esta palavra foi escrita por Todd Andrew Farley, Indianapolis, IN às 12h34 de 30 de março de 2021; 
no temor do Senhor e pelo Espírito do Senhor. Teste tudo, seja um bom bereano. Vejo
Atos 17:11 Por favor, compartilhe se você for liderado, apenas deixe como está e todas as escrituras no lugar. Bênçãos e 
Maranatha!

Observação: as seguintes escrituras foram adicionadas em espírito de oração em 03/04/2021. Alguns vou colar, 
outros vou deixar fácil de clicar em links diretos. É importante ler todos eles, em breve uma fome da palavra 
estará sobre a terra. Ele encontrará fé quando vier? Bênçãos para todos.
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Deus estabeleceu como uma propiciação por Seu sangue, por meio da fé, para demonstrar Sua 
justiça, porque em Sua tolerância Deus havia passado por cima dos pecados que foram cometidos 
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Então, quando Jesus recebeu o vinho azedo, Ele disse: “ Está terminado! ”E curvando Sua cabeça, Ele 
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