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M

uito bom dia, amados irmãos e amigos e ministros em
diferentes nações. Recebam uma saudação muito especial hoje
domingo, 17 de setembro de 2017; e uma saudação muito especial para o
doutor Miguel Bermúdez Marín.
É para mim um privilégio grande me dirigir a vocês para estudar o
tema: “O TEMPO DE COLHER”.
Este tema é muito importante, porque o tempo de colher é este tempo
final. Portanto, é o tempo onde a Vinda do Filho do Homem se tornará uma
realidade; e Ele vem com Seus Anjos para recompensar a cada um conforme
a suas obras; Ele vem para recolher o trigo no Celeiro.
Portanto, o trigo são os filhos e filhas de Deus que estarão vivendo
neste tempo final na Era de Ouro, a Era de Pedra Angular, onde são
colocados para receber a fé para serem transformados e levados com Cristo à
Ceia das Bodas do Cordeiro.
Portanto, é o tempo mais importante de todos os tempos para o
cristianismo e para o judaísmo também.
É o tempo da meia hora de silêncio, é o tempo do Sétimo Selo, é o
tempo para a Vinda do Anjo Forte com o Livrinho aberto em Sua mão para
entregá-lo a um homem que estará em Sua Igreja e que o revelará neste
tempo final. Revelará o conteúdo desse Livro selado com sete selos, revelará
o conteúdo da Vinda do Senhor, da Vinda do Filho do Homem com Seus
Anjos para realizar a colheita do trigo.
O trigo são os filhos do Reino, os filhos de Deus, que serão chamados
com a Grande Voz de Trombeta para receber a fé, a revelação, para serem
transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
Portanto, estejamos preparados escutando a Trombeta Final,
estejamos atentos ao que o Senhor dirá neste tempo final, que produzirá a fé
para ser transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
Que Deus os abençoe e guarde a todos, e passemos a ver claramente o
tema de “O TEMPO DE COLHER”.

M

uito bom dia tenham todos, hoje domingo, 17 de setembro de
2017.
Uma saudação muito especial para o doutor Miguel Bermúdez Marín
e todos os ministros e suas congregações em todos os países que estão me
escutando; e aqui em Cayey, Porto Rico, receba também o reverendo José
Benjamin Pérez minhas saudações, e todos vocês aqui presentes em Cayey,
Porto Rico. Que Deus os abençoe, os guarde e os recompense por tudo o que
estão fazendo a favor do projeto de construção da Grande Carpa Catedral em
Cayey, Porto Rico.
É para mim um privilégio grande falar-lhes sobre o tema: “O
TEMPO DE COLHER”, pois estamos nesse tempo para a colheita do
trigo; ou seja, o recolhimento dos filhos de Deus para receber a fé para ser
transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
Meu agradecimento por todo o trabalho que vocês, ministros e irmãos,
estão realizando a favor do Programa Divino. Que Deus os abençoe e os
guarde, e os use grandemente em Seu Reino neste tempo final.
E também à Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz: que Deus os
abençoe e os guarde, e os use grandemente em Seu Programa a favor da
família humana; é parte do Programa de Deus para a humanidade, tudo sob o
Sétimo Selo, que é o Selo correspondente a este tempo final.
Assim que Deus os abençoe e os guarde, e agradeço também o apoio
que estão dando à Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz.
Também quero agradecer-lhes o respaldo que estão dando à Cúpula da
EMAP, à Cúpula da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz que se
realizará no Panamá, e na qual o êxito está garantido.
Assim que meu agradecimento pelo respaldo que estão dando à
Cúpula que se realizará no Panamá, Cidade do Panamá.
Deus os abençoe e os guarde, e continuem passando um dia cheio de
bênçãos do Céu.

