
Palavra recebida em 6 de outubro de 2020

É hora de todos vocês brilharem minha luz na escuridão

Nota sobre esta mensagem: Às vezes, o Senhor usa um jogo de palavras ou vários significados de uma palavra. Se você vir uma palavra 

sendo usada duas vezes ou mais, é bem possível que a 2 nd ou 3 rd a definição de uma palavra está sendo usada, a palavra tem um significado 

mais profundo, está sendo usada figurativamente ou talvez seja parte de algum tipo de idioma. Lembre-se de que o Senhor sabe brincar com 

a linguagem de maneiras poéticas (e acho que ele gosta disso!). Depois de ler a mensagem, leve-a ao Senhor para maior clareza ou 

confirmação.

Amo todos vocês, meus queridos. TODOS vocês são tão preciosos para Mim, não importa como seus familiares às vezes os 

tratem como lixo. (Sim, posso dizer uma porcaria. Já usei palavras mais fortes antes com Jeremiah.) Eles não entendem o poder, a 

luz que vive em você e querem desligá-lo ou apagá-lo. Uma luz em uma colina pode ser escondida à noite? Então vocês brilham, 

irmãos e irmãs no Senhor. Já é tarde da noite, o sol se pôs e meu reino se aproxima. É hora de todos vocês brilharem minha luz 

na escuridão.

Gostaria que todos vocês se levantassem e se preparassem para a batalha, como a palavra de Dana descreveu. Fortaleça esses joelhos 

fracos, ajoelhe-se sobre eles em oração. (Falo metaforicamente sobre os joelhos. Sei que alguns de vocês têm problemas de saúde e não 

podem orar assim. Mas vocês AINDA PODEM orar nunca menos!) Como eu disse, fortaleça esses joelhos. Ore, ore, ore, e então ore um 

pouco mais. O que devo orar? você pergunta. Olhe para a lista de oração de setembro de Dana novamente, meu amigo, e pergunte-me 

pessoalmente o que você deve orar. Todos vocês têm designações pessoais de oração preparadas com antecedência para um momento 

como este. Sim, é tempo de Natal para você, minha noiva. Prepare-se para que todo o Inferno se solte, pois eles estão com ciúmes de você 

estar prestes a entrar no meu reino, já que eles não têm permissão para voltar e nunca serão por toda a eternidade. Satanás será solto, sim, 

mas apenas por um curto período de tempo,

(Eu perguntei a Deus se ele tinha uma palavra de encorajamento para terminar.)

Sim, filha, tenho uma palavra de incentivo. Permaneçam fortes, meus queridos. Confie em mim. Coloque suas preocupações na minha cesta 

para carregar para você. Não vai demorar muito, minhas pombas. Não muito antes de eu ir buscá-lo. Ignore aqueles que dizem que ainda podem 

demorar 30 anos antes de eu chegar. Eles estão errados. Você não tem tempo para brincar. Pegue o significado como quiser. Há uma 

mensagem nisso para alguns de meus filhos rebeldes. Tudo bem, filha, chega por agora.

Versos bíblicos:

Fale: “Assim declara o Senhor: 'Os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre o campo, como feixes 

atrás do ceifeiro, e ninguém os colherá.'” -Jeremias 9:22

Alegrem-se sempre, orem sem cessar, dêem graças em todas as circunstâncias; pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. -1 

Tessalonicenses 5: 16-18

E ele agarrou o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos, 3 e o lançou na 

cova, e fechou-o e selou-o sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações, até que os mil anos terminassem. 

Depois disso, ele deve ser liberado por um tempo. -Revelação 20: 2-3


