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Muitos proclamam ser meus mas andam em sua própria agenda 

 

 

PALAVRA DO SENHOR: 

Escreva estas palavras minha filha para que todos ouçam que ESCOLHEM 

ouvir. 

Muitos de vocês que proclamam ser meus andam em sua própria agenda. Eu 

lhe dei instruções sobre qual direção seguir e o que você precisa fazer com 

minhas instruções. No entanto, muitos de vocês estão colocando sua própria 

agenda em primeiro plano. Afirmando que você está “OCUPADO” demais 

para fazer o que eu lidero e instruo. Você acha que seus caminhos são mais 

altos que os meus ??? 

Você acha que me agrada com suas ações e palavras sem valor ??? Tanto 

para mim e para os outros? Nunca chegando com suas palavras vazias. E 

um coração segundo sua própria carne! Digo a você hoje: "ENTRE EM 

ARREPENDIMENTO" !!!! Volte seu coração para mim. Como meus caminhos 

NÃO são seus! Eles são MUITO mais altos. Sou eu o Senhor, seu Deus, que 

vejo toda a imagem. 

EU SOU ALFA E OMEGA !! O começo e o fim! E TUDO O que tento instruir, é 

para o MEU bem e glória. Se você pode ver isso ou não! NÃO me coloque em 

uma caixa para atender e satisfazer SUAS necessidades e propósitos, pois 

isso NÃO é agradável para mim. E grandes serão suas tristezas, à medida 

que você segue seu próprio caminho. 

Eu sou APENAS DEUS !!! Eu amo todos vocês. Minhas instruções são para 

seu próprio bem. Desejo apenas o bem e não o prejudico. Eu sou seu 

criador. O DEUS ACIMA DE TODOS OS DEUSES !! 
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O enganador deseja-lhe dano e morte. Desejo que você passe a eternidade 

comigo.Escolha este dia a quem você servirá !! O deus deste mundo, 

incluindo sua própria carne ou seu Pai Celestial que criou você !! 

YESHUA HAMASIACH 

SCRIPTURES: 

Apocalipse 1: 8 Versão King James (KJV) 

8 Eu sou Alfa e Ômega, o começo e o fim, diz o Senhor, que é, e que é, e 

que está por vir, o Todo-Poderoso. 

João 3:16 - João Ferreira de Almeida Atualizada (NVI) 
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