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LIBERTE-SE DO PECADO, PARA VOCE SER O QUE FOI FEITO PARA           

SER DESDE O COMEÇO 

 

 

Eu tenho lhes chamado para a liberdade e com propósito, Meus           

escolhidos! Você está livre da lei do pecado e da morte, mas você deve              

escolher a liberdade e caminhar nela. Você deve remover suas correntes e            

algemas que foram quebradas pelo poder do Meu Espírito. Você não deve            

permanecer preso, mas deve se levantar e deixar as coisas anteriores para            

trás.  

Quem o Filho libertou está sendo realmente libertado! Pare de          

acreditar nas mentiras do inimigo e jogue fora o peso do pecado que tão              

facilmente te agarra. Eu não te criei para pecar, Eu te criei com liberdade do               

do pecado, mas você tem que escolher ser livre. Você pode fazer todas as              

coisas pelo Meu Espírito, que te fortalece. Um pecador não pode deixar de             

pecar, é quem ele é, mas eu ganhei a vitória sobre o pecado e quebrei seu                

domínio da morte. 

Sei que que em seu corpo atual, você é fraco e tropeça, mas precisa              

se arrepender e se levantar novamente. Sua fraqueza é um portal para o             

Meu poder passar. Quando você esta fraco, Eu estou forte se você Me deixar              

agir. Eu não invado ou controlo ninguém, a Não ser que você me permiti, aí               

então, Meu poder poderá ser manifestado.  

Eu mostro Meu poder através de Meus vasos que são completamente           

rendidos a Mim. Não é por força nem por poder, mas pelo Meu Espírito! Sou               

eu Aquele que pode fazer qualquer coisa acontecer, pois estou no controle            

de todas as coisas. No entanto, não forço nenhum homem, anjo ou humanos             

para me amar ou passar tempo comigo, mas apresento a cada um essa             

chance.  
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Cada um está em controle de seu destino eterno, de acordo com quem             

eles amam. Se alguém ama o pecado e não Me deixa libertá-lo, passará a              

eternidade com o pai de todo pecado, iniqüidade e escuridão no lago de fogo              

longe de Mim. 

Entenda que todo momento nesta terra é uma prova e um teste para             

separar o trigo do joio, as ovelhas das cabras e carneiros; até mesmo             

julgando entre as ovelhas (diferente obediência entre as ovelhas).  

Para os eleitos, esta terra é uma tribulação, refinação, purificação e           

limpeza dos caminhos do pecado e da morte. Para aqueles que estão            

destinados à destruição, os que eles deixaram feitos nesta terra serão um            

testemunho do tipo de semente que eles tinham. Pois a semente de uma             

mucha não crescerá para ser trigo ou cevada. Nem um bode recém-nascido            

crescerá para ser uma ovelha adulta, mas Eu pegarei uma ovelhas crescida            

com manchas e com máculas e as tornarei perfeitas, pois Eu sou o bom              

pastor. 

Você não tem um Sumo Sacerdote que não pode simpatizar com suas            

fraquezas, mas Eu fui em todos os pontos tentado como você, mesmo            

assim, sem pecado. Eu fui feito um sacerdote para sempre, de acordo com a              

ordem de Melquisedeque. Mas também não fui Eu quem era o Cordeiro sem             

defeito e sem mancha? De fato, fui pré-ordenado antes da fundação do            

mundo, mas fui manifestado nestes últimos tempos, para você que, através           

de Mim, acredita no Pai, que Me ressuscitou dos mortos e Me deu a glória,               

para que sua fé e esperança estejam em Nós.  

Não rejeitaremos aqueles que Nós tínhamos conhecido,       

pré-ordenados. Você é uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma          

nação santa, meu povo especial, para proclamar meus louvores porque Eu           

os chamei das trevas e para a minha maravilhosa luz. Eu sou o Sumo              

Sacerdote, mas vocês também são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. 

Para aqueles que o Pai conheceu, amou e escolheu de antemão, Ele            

também predestinou a se conformar à Minha imagem, sendo santificado          

como Eu Sou santo, de modo que eu, sendo um e igual ao Pai, seria o                

primogênito de muitos filhos e filhas. 

E aos que predestinou, também chamou; e aqueles a quem chamou,           

também justificou; e aqueles a quem justificou, também glorificou. Os          

sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados          

com a glória que será revelada em você! 

Quando Meus irmãos e irmãs forem libertados da escravidão da          

corrupção na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, a própria criação           

também será libertada. As dores do parto estão se aproximando e são mais             

severas, por acaso isso não significa que a hora do nascimento está            
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próxima? Vocês que têm as primícias do Espírito, até gemem dentro de si             

mesmos, esperando ansiosamente pela adoção, pela redenção do seu corpo. 

Pois você foi salvo nesta esperança, mas a esperança que é vista não             

é esperança; pois por que alguém ainda espera o que vê? E digo que alguns               

que estão lendo isso verão a esperança do que vocês esperam           

ansiosamente, observando, orando e vencendo o mundo pelo Meu Espírito.          

Alguns também que estão lendo isso, eles serão sacerdotes de Meu Pai e de              

Mim e reinarão comigo por mil anos. Pois todos os que são guiados pelo              

Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. 

Estes são os que não foram contaminados sexualmente, pois são          

virgens espirituais, purificadas pelo Meu sangue e lavadas mais brancas que           

a neve. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que Eu vá. Estes               

foram resgatados dentre os homens, sendo primícias para o Pai e para o             

Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque não têm falta diante              

do trono de Deus. Eles cantarão uma nova canção diante do trono, diante             

dos quatro seres vivos e dos anciãos; e ninguém será capaz de aprender             

essa música, exceto os 144000 que foram redimidos da terra.  

Estes são os que tiraram as roupas mortais e vestiram os imortais, e             

confessaram o Meu nome no mundo. Eu os coroarei e eles receberão os             

salmos. E para os outros, Eu digo, espere pelo seu pastor; vou lhe dar um               

descanso eterno, porque chegarei no final dos tempos, que está bem           

próximo. Esteja pronto para as recompensas do Reino, porque a luz           

perpétua brilhará sobre você para sempre. Fuja da sombra das trevas desta            

era, receba a alegria da sua glória.  

Você testemunhou publicamente que Eu Sou o Filho de Deus e Sou o             

Salvador e o Senhor. Receba o que o Pai lhe confiou e seja alegre,              

agradecendo Àquele que o chamou para os reinos celestes. Levante-se,          

levante-se e veja o número daqueles que foram selados na festa do Pai.             

Aqueles que partiram da sombra das trevas desta era receberam do Pai            

roupas gloriosas, brilhando, de um branco brilhante. Pegue novamente seu          

número inteiro, ó Sião, e feche a lista do seu povo vestido de branco, que               

cumpriu a lei do Pai.  

O número de seus filhos, a quem você desejou, agora está completo;            

implore à autoridade do Pai que seu povo, que foi chamado desde o             

princípio, possa ser santificado. Meus divinamente amados, nascidos de novo          

do Meu Espírito, ainda não foi tornado visível o que você será. Eu quero que               

você saiba absolutamente que você será como Eu quando Me ver como EU             

SOU!  

E todo aquele que tem essa esperança continuamente em Mim, está           

constantemente se purificando, assim como EU SOU puro. Todo aquele que           

comete pecado habitualmente, também comete ilegalidade; e pecado é         
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ilegalidade. E você sabe absolutamente que Eu fui manifestado para poder           

tirar seus pecados; e o pecado não existe em mim. Todo aquele que está em               

Mim, permanece constantemente, não está pecando habitualmente. Todo        

aquele que está constantemente pecando, não Me vê, com discernimento,          

nem Me conhece. 

Quem vencer será vestido com roupas brancas, e eu não apagarei o            

nome dele do Livro da Vida; mas eu confessarei o nome dele diante de Meu               

pai e diante de seus anjos. 

Este dia está muito próximo! 

Jesus Cristo 

Yahushua ha Mashiach 

 

Escrituras para estudar: 

1 Pedro 1:19-21 

Romanos 11:2 

1 Pedro 2:9 

Romanos 8 

Apocalipse 14:1-5 

Filipenses 2:5-11 

Salmo 110:4 

Hebreus 4:14-16 

Apocalipse 20:6 

2 Esdras 2:33-48 

Apocalipse 19:8-9 

1 João 3:1-9 

Apocalipse 3: 5 
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