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Bem, então eu estou lendo Miquéias 6:1-8: 

Ouvi agora o que diz o SENHOR: Levanta-te, contende com os montes, e             

ouçam os outeiros a tua voz. 

Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra;            

porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará              

em juízo. 

Ó povo meu; que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. 

Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi; e enviei                 

adiante de ti a Moisés, Arão e Miriã. 

Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que              

lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até             

Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. 

Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante do Deus            

altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de         

um ano? 

Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de dez mil ribeiros de             

azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu            

ventre pelo pecado da minha alma? 

Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor pede de ti,                   

senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente            

com o teu Deus? 

Leia também, Gênesis 5:24; 6:9,22; 15:6; Isaías 1:17; Daniel 10:12;          

Oséias 6:6. 

É isso que o Senhor me deu e o título é andar humildemente diante de               

seu Deus. 

Isso é o que o Senhor falou… Meus filhos, vocês são filhos da luz. Você               

é os Meus Filhos. Vocês irão e venceram o inimigo de sua alma. Vocês não               

são filhos da Destruição e nem filhos da noite. Assim como Noé andou com              

fielmente perante Mim, assim como Enoque andou com fielmente perante          

Mim, então também requisito que você ande com justiça, misericórdia e           

https://www.youtube.com/watch?v=8yC80s78kVA


humildemente diante de mim. Sempre aprendendo a fazer tudo que é certo.            

Aprenda comigo Meus filhos, porque Eu sou Jesus. Em assumir o meu fardo,             

você achará descanso para as suas almas.  

Aprenda de Mim, Meus filhos. Aprenda a andar comigo Fielmente.          

Aprenda a andar em Minha presença. Aprenda de mim porque sou humilde e             

gentil no coração. E somente em Mim, Jesus, você encontrará descanso para            

suas almas. 

Eu peço que você venha a mim e me dê os seus fardos. Será que               

existe alguma coisa muito difícil para o Senhor. Muitos pedem e apesar das             

mensagens chegar atrasada as vezes, posso aparecer com meus anjos          

poderosos para você. 

Eu apareço meus filhos com muita revelação para aqueles que          

esperam por Mim.  

Por que meus filhos da Graça sempre voltam à letra da lei? Por acaso              

não o meu sacrifício suficiente? Por acaso Eu não Sou o suficiente? Eu não              

sou como o mundo. Eu não sou um Deus que responde a pedidos carnais. 

Minhas palavras são poucas. Minhas palavras é vida até mesmo para a            

vida eterna. Por que você está surpreso com aqueles que o perseguem?            

enquanto você me procura e minha justiça? Por que você senta com aqueles             

que tem te rejeitado? Por que você ouve aqueles que ainda escolhe ouvir o              

homem em vez de me consultar? 

Venha a mim, acreditando como Abraão, que pela fé andou e continuo            

caminhando comigo. Venha caminhar comigo humildemente neste dia. Ame         

misericórdia. Aja com sabedoria e justiça.  

Por que você hesita em fazer o que Ele lhe falei para fazer? Por acaso               

não é o meu fardo leve? Por acaso não tenho carregado e limpado todos os               

seus pecados? Por acaso não tenho removido todas as suas transgressões           

para longe de você do tanto que o Leste é do Oeste? 

Por que Meus filhos você anda igual ao mundo? O que o mundo te              

oferece? Por acaso você não sabe que para ganhar o mundo inteiro é perder              

sua alma por toda a eternidade?  

Meus filhos, você não percebe as coisas finais que estão acontecendo           

nesses tempos do fim? Por acaso você não sabe que o inferno é real? E uma                

vez que você está lá, Eu não posso voltar em minhas palavras. Julgamento             

esta definido, está selado, mas só agora, que seja por uma fração do tempo,              

minha janela da Graça está aqui. 

A lei não pode ajudá-lo. O diabo só pode ajudá-lo se você prestar             

atenção em suas mentiras. Minha palavra é a verdade. Eu, Jesus, sou o             

caminho, a verdade e Eu sou a vida. EU SOU QUE EU SOU. 

E o Senhor continua a falar. A Igreja feita pelo homem continua a             

cantar e assim também os caixões estão se acumulam. As orações tem se             



levantado. Entretanto, seus corpos e almas já estão no inferno. Não se            

engane. Eu sou um Deus que não pode ser ridicularizado. Você não pode             

adorar coisas deste mundo e, mesmo assim, caminhar comigo. É uma           

caminhada solitária. Eu sei disso porque eu andei antes de você. A subida é              

difícil. Quanto mais difícil a subida, mas difícil são os sacrifícios. 

Mesmo assim, eu sei em meu coração, você quer os tesouros deste            

mundo, e também você quer ter a aparência de como se estivesse            

caminhando como filhos da luz. Mas Eu te digo a verdade, você está se              

enganando porque Eu sou do alto. Eu vim de cima.  

Quem de vocês teme o Senhor? Quem de vocês vai Me colocar acima             

de tudo? Se você andar fielmente comigo, seu Deus, Eu nunca o largarei e              

nem te abandonarei. 

Se aprender a agir com justiça, você nunca será envergonhado. Meu           

Espírito Santo será seu advogado. Este é meu presente para todos aqueles            

que acreditam em Meu nome e fazem o que eu ordeno. Estes são eles que               

andam fielmente comigo.  

Como você pode dizer que Eu ando com você se você se sentar com os               

ensino dos homens? Ensinando isso não tem nada a ver comigo e o meu              

evangelho.  

Meu convite é claro. Eu não escondo nada. Para aqueles que vêm a             

mim com verdadeira humildade, vou colocar sobre você meu jugo e lhe            

convidarei a andar Comigo e Eu com você.  

Examine o seu coração neste dia. Porque o final está perto. Quem            

você vai servir neste dia? O Senhor continua… 

Tema o Senhor todos vocês. Porque Eu desejo um povo humilde e            

contrito diante de mim. Eu não sou deste mundo, e nem de nenhum de seus               

caminhos. Mesmo assim, por causa dos seus pecados, Eu cheguei em amor.            

O Meu sacrifício de minha vida, tem justificado muitos.  

Você vai recusar a minha graça? Vocês são homens que procuram           

diversão e que leva muitos para o caminho do diabo. Deus não pode ser              

ridicularizado.  

O tempo está muito, muito curto. Escute o SENHOR, todos vocês, ande            

na luz, enquanto ainda há luz. Ande em meus caminhos antes que as trevas              

cubra.  

Ande fielmente com seu Deus. Me procure e viva. Me procura           

enquanto ainda Eu posso ser achado.  

Antes que Abraão existisse, EU SOU.  

O tempo está tão curto, Meus filhos, mais curto do que pensa.  

Acredite como Abraão. Porque o fogo está vindo. O tremor tem que            

vir. O tremor vai acontecer na própria fundação deste mundo.  



Jesus Cristo , Meu Filho, é a realidade. Não seja enganado. Tempo            

está curto. Bem curto. Mais curto do que pensas. 

Porque Eu Jesus sou o Caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade e               

a vida. 

EU SOU QUE EU SOU. 

E ninguém pode ir ao pai, exceto através de Mim. 

 


