
Fonte: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PmC6z_5LlbE_63HhDFSA4c_Q1uflOkN_ 

 

VOCÊ QUER REALMENTE ME CONHECER? 

 

Você quer realmente me conhecer? Eu pergunto novamente. Você         

realmente quer Me conhecer? 

Muitos cantam louvores a Mim, eles ricocheteiam nos seus lábios, mas           

como balões de ar fresco, eles explodem quando seus corações estão longe            

de Mim. 

Seu tesouro é deste mundo; você teme o homem e sua aprovação de             

você, em vez de temer a Mim, o Único e Verdadeiro Deus. 

Muitos se sentem negligenciados e abandonados, mas Eu lhes digo          

que vocês Me negligenciaram e Me abandonaram. Seus corações estão longe           

de Mim, mas mesmo assim, Eu lhe dou vida. Eu satisfaço suas barrigas com              

alimentos para comer em abundância. Coloco você em famílias e te dou            

amigos. Eu te dou e te dou mas, mesmo assim, você não volta para Mim e                

nem mesmo me agradece por eles. Você se volta para o homem e seus              

amigos que agora são ídolos. Seu medo de ser aprovado por eles agora             

domina qualquer medo que possa ter do Senhor. 

Circuncisa seus corações diante de Mim. Você é impuro. Eu sou um            

Deus Santo. Eu exijo verdade na partes mais internas do seu coração.            

Circuncisa seus corações, homens de dupla mentalidade. 

Eu digo a verdade: somente aqueles que perseverarão até o fim, serão            

salvos. Seu companheiro não pode salvá-lo. Eles são como a grama,           

florescem por pouco tempo e depois desaparecem. Eles não se lembrarão de            

você; eles não lhe dão um segundo de tempo, pois os pensamentos deles             

também estão sobre os ídolos dos homens. 

Os deuses e ídolos de hoje são: o eu, a idolatria do homem, sempre              

procurando atenção e avaliação. Quem é o homem que você tem consciência            

dele? 

Eles não podem te santificar. Muitos deles nem Me conhecem. Eles são            

impuros. Você está procurando trapos imundos para trazer sua própria          

santificação. Em verdade Eu te digo que eles são os seus inimigos e você              

nem percebe isso! Eles são lobos que vieram para matar e destruir. Esses             

homens atacaram meus profetas e verdadeiros pastores do coração do Pai e            

mataram Minhas ovelhas e cordeirinhos; bebês que têm um desejo genuíno           

de seguir a Minha Vontade.  

Sim, lobos abundantes que querem arrancar minhas ovelhas e         

cordeirinhos do coração do Pai. O homem não se importa com você e             

seguirá outro caminho; o coração deles estão podres até o centro e irá se              

disfarçar  através de palavras lisonjeiras para enganá-lo. 
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PAREM de olhar para o exterior do homem. Até Samuel, meu profeta            

ungido, por um segundo, foi enganado por aparências externas, enquanto          

eu escolhia um homem segundo o meu próprio coração; Davi. 

Eu, o Senhor, olho para bem dentro do coração dos homens. Conheço            

aqueles que realmente querem andar de mãos dadas Comigo diariamente.          

Eles tomam sua cruz diariamente por Minha causa. Eles estão          

sobrecarregados com o coração do Pai e Sua Vontade, que é para almas             

perdidas e a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho. Pois digo a           

verdade que este verdadeiro evangelho desde o início foi adulterado e se            

tornou uma piada doméstica entre as nações. Meu nome é ridicularizado.           

Mas digo a verdade que Deus não pode ser zombado. Muitos dizem que             

acreditam, mas eles nem mesmo Me conhecem. Eles nem mesmo Me           

chamam! 

Meus verdadeiros discípulos comungam comigo diariamente e       

regularmente e conversam comigo, pois Sou amigo deles; sim, meus          

verdadeiros discípulos são Meus verdadeiros amigos. Eu os chamo de amigos           

agora. Minha verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus.            

Eles ouvem o Bom Pastor, conhecem a Minha voz. Eles Me conhecem. Eu os              

amo, os alertos e os guio. Eu coloco Meu Consolador, o Espírito Santo, para              

guiá-los em toda a Verdade.  

O fruto que eles dão são para Mim é com muito sofrimento e             

arrependimento. Eles são dignos; eles falam a verdade de seus corações,           

tanto para Mim, Jesus, como para os outros. Eu estou com eles. 

Muitos tem alegrado o inimigo por muito tempo até agora. Devo           

arrancar tudo o que não é de Mim! Muitas igrejas feitas pelo homem são              

plantadas na areia, agendas feitas pelo homem. TODAS serão arrancadas de           

suas raízes agora, e serão jogadas para longe,serão jogadas para dentro do            

fogo. 

Muitas aflições de tumores saíram em muitos naqueles que foram          

desobedientes e que seguiram seus próprios desejos, seguiram o homem e           

sua aprovação assim como outros deuses. Muitos ficarão zangados com isso,           

mas Minha Palavra é clara sobre isso. Aqueles que são desobedientes           

sentirão toda a minha ira e aflições.  

Muitos seguem com entusiasmo todas as palavras do homem como se           

falassem a verdade. Como eles podem falar a verdade, se não Me            

conhecem? Pergunto novamente, como eles podem falar a Verdade, se não           

Me conhecem? 

Volte-se para Mim agora, enquanto ainda há tempo e se arrependa de            

sua idolatria e rebelião, que são como bruxaria. Traga toda a sua inveja de              

homem, seu ódio pelo sucesso deles e sua amargura pelas derrotas. Pois            

você seguiu estas coisas que não são de Mim. 
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Você ora com sua própria agenda e não de acordo com a Minha             

Vontade. Você ora para que os homens que são Meus inimigos e os coloca              

acima de você para adorado-los. Eu te falo a verdade; Eu tenho que             

arrancar todos eles. 

Num redemoinho feroz de todos os cantos desta terra, Eu, o Senhor,            

devo arrancá-los e eles não existirão mais. As palavras deles são mentiras e             

não vale nada. Eles nunca mais serão lembrados. 

Esses homens não podem te salvar! Ó como são tolos os povo, as             

nações, e os reinos da terra. Eu, o SENHOR, sento no Trono no céu e vejo                

tudo. Eu conheço todos os pensamentos fantasiosos de prosperidade e          

riqueza para obter aceitação nesta terra.  

Este é o domínio de satanás, não o Meu. Procure tesouros vindo de             

cima, do céu! Eu rio de você; Sim, seu tempo está chegando ao fim. Você já                

pregou seu próprio evangelho por tempo suficiente. Agora é o tempo           

designado para Minha Espada, Minha Verdade, Meu Evangelho e o único           

Evangelho Verdadeiro do arrependimento. Eu, o SENHOR, não mudo! Largue          

de seus pecados, sua nação perversa. Volte para Deus, não há outros            

deuses além de Mim. 

Sim, digo que muitos serão afetados por tumores e dentro de suas            

famílias. Este é o meu alerta. Sim, eu, o Senhor, falo essas aflições. Sim, eu,               

o Senhor também devo infligir muitas pragas. Novas pragas existiram, nem           

sequer pensadas pelo homem. Você acha que as pragas do Egito foram            

ruins, Oh nações profanas, pessoas profanas, chegou a sua hora de partir            

desta terra. Eu lhe dei tempo para se arrepender, mas você não se             

arrependeu. 

Sua teimosia é como idolatria para Mim; sua rebelião é como bruxaria;            

na verdade, eu digo que você será designado com os assassinos, idólatras e             

todos os tipos de males nesta terra, pois o fedor deles atingiu as minhas              

narinas. 

Você virou Minha Cruz, onde eu derramei Meu precioso sangue por           

seus pecados, para torná-lo limpo e limpo de toda a culpa de uma vez por               

todas e a virou ela de cabeça para baixo. Eu Sou o único sacrifício que resta.                

Não há outro. E este tempo, que é o tempo da Graça e da Verdade, você                

transformou esse tempo em um tempo de mentira e pisou em cima, com             

seus pés cheios de lama. 

Seus altares na Babilônia vão cair de uma grande altura. JÁ CHEGA.            

Eu colocar um final nisso. 

Você fala que você é o meu povo. Eu te digo, Eu não te conheço.               

Afasta-te de mim, você nação perversa que Eu nunca te conheci. 
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Há poucos, muito poucos que NÃO dobraram os joelhos para Baal,           

para falsos profetas e mestres. Eu escondi eles e eles esperam por Mim com              

fé, eles seguram as Minhas palavras e não as dos homens.  

Diariamente, sim, eles esperam em mim. Diariamente tomam sua         

cruz, Minhas cargas para o Meu Reino, pois há muitos por vir para entrar no               

curral de ovelhas do Reino de Deus. Sim, Meu Reino é de cima, não de é de                 

baixo. Eu, Jesus, vim de cima, não de baixo. 

O homem é como poeira. Até a mulher apanhada em adultério           

reconheceu quem Eu era e Me reconheceu como Senhor. Eu permiti que ela             

visse quem Eu era contra os líderes religiosos que a declararam culpada. Eu             

desejo misericórdia, não sacrifício! Eu revelei o Pai do céu e a escolhi desde              

o início dos tempos para mostrar a culpa do seu julgamento contra ela.             

Trago misericórdia e perdão. 

Já faz muito tempo que Eu venho convidando você para a Minha Ceia,             

mas você se prostituiu com o mundo. Você coloca sua lâmpada, sem óleo,             

embaixo de qualquer coisa, escondida no chão, e se torna como as nações             

ao seu redor. 

Você quer isso mesmo? Você não pode ser separado de mim. Você não             

quer isso. Você quer o elogio! É por isso que o pecado é abundante. 

Onde estou? Você realmente quer me conhecer? Em verdade, conheço          

aqueles que foram chamados por Meu Pai, Ele Me tem dado eles. 

Sim, minha bainha está rasgada. Seu reino não pertence ao Reino de            

Deus. Você prefere as nações ao seu redor e a idolatria do homem. Como              

Samuel deu as costas a Saul como um sinal de que Saul não era mais um                

favorito de Deus, também Eu devo fazer o mesmo . Eu estou julgando a              

Casa de Deus agora, sim, agora, Eu estou, fala o SENHOR. 

Estou partindo do seu reino terrestre forjado em mentiras e idolatria.           

Sim, lamentarei silenciosamente como Samuel, mas Eu vou virar minhas          

costas para você. 

Eu vou escolher uma outra nação agora, que você não conhece, uma            

nação que não se considera de nenhuma reputação. Esta nação será           

escolhida, pois a escolhi para ser preenchida com o Meu Próprio Espírito            

Santo e ser obediente a cada Palavra Minha. 

Eles elevarão o nome de Jesus para o alto e eu atrairei todos os              

homens para mim. Pois sou eu, Jesus, que salva, nenhum homem pode            

fazer essa obra do coração.  

O arrependimento é o Meu evangelho verdadeiro, Eu Sou o Verdadeiro           

Testemunho. Jesus Cristo será pregado nos quatro cantos do mundo. 

Seu mal e iniquidade tem impedidos muitos a entrarem no Reino de            

Deus e você arcará com as conseqüências de suas ações.  
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Você Me negligenciou e nem mesmo obedeceu ao Meu Primeiro          

Mandamento. Não, eu vou te abandonar. 

Em verdade te digo que as palavras dos homens se tornarão nada            

mais do que poeira. Mas a Minha Palavra, que não pode ser amarrada,             

viverá para sempre. 

Eu, o SENHOR, tenho falado e o que Eu tenho falado acontecerá. 
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