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Foi o que o Senhor falou bem cedo hoje de manhã. 

 

Ele falou, hoje… neste dia e nesta hora é o dia das minhas chamas que               

consome. Chamas de fogo fervente vai vir das profundezas da terra. Fogo            

que limpa dos céus acima.  

Toquem as trombetas e colocam nos seus lábios porque Meu povo tem            

rejeitado os bens. Meu povo tem rejeitado o puro. Meu povo vive em seus              

pecados. A casa toda está nojenta. 

Toda coisa rastejante tem invadido: o verme, a lagarta que deslizam           

para dentro devorando e devorará para sempre.  

Eu fui movido para um lugar de conveniência. Um lugar de           

esquecimento. Eu tenho sido rebaixado para um lugar sob os pés dos            

homens, para que eles continuem a viver suas vidas imundas em pecado. 

Eu sei quem Eu tenho escolhido para levar a mensagem de amor e             

misericórdia. Eu tenho escolhi aqueles que foram pisados por homens.          

Aqueles que foram manipulados grande grande tristeza.  

Eu tenho ouvido os gritos dos inocentes. Eu tenho ouvido o choro            

silencioso dos órfãos. Eu tenho visto a crueldade dos pequeninos nas mãos            

daqueles que pensam que Eu sou um Deus que não existe. Um Deus que é               

silencioso a justiça. 

Meu povo, você pensa que seu Deus não faz nada? Você acha que eu              

fazer justiça com meras palavras? Você acha que Eu tenho que ser igual a              

você. Vocês que somente ouvem. Não! Eu sou um Deus justo em todos             

meus caminhos são perfeitos. Eu tem segurado um pouco por causa de            

minha glória que Eu tenho guardado para Mim mesmo. 

Aqueles que são Meus verdadeiros reis e sacerdotes, Me procure em           

Meus caminhos de santidade. Eu sou sabedoria. Antes de qualquer coisa           

existir, Minha sabedoria já tinha sido estabelecida.  

Você acha que Eu dou livremente, sem restrições, sem limites, que           

tipo de pai amoroso faria isso? Eu lhe disse a verdade, o mundo, a igreja,               

embora eles falem de mim, mas fazem todas as Marcas da Destruição. Eles             

seguem o pai das mentiras. Porque Satanas sabia dos Meus caminhos. Ele            

viu Minha glória na minha sabedoria, e mesmo assim, ele quebrou seu            

caminho para fazer suas própria coisas. 

Apesar de uma vez ter sido uma criatura muito linda, e ao Meu lado, e               

tinha uma grande resplendor devido a Minha presença, Ele também não           

acreditou que Eu seria justo e reto em Meus julgamento. Mesmo assim, ele             

fala para o Meu povo, hoje, sussurrando mentiras em seus pecados de            

trevas.  
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E Ele fala que Deus nunca faria isso. Deus não vai fazer nada.             

Certamente, você não morrerá. Oh povo tolo. Eu deixei você nessa ilusão.            

Você acha que é por escolha? Você acha que é por acaso? Você acha que é                

por destino? Seja o que for que sua carne deseja, Minha glória em toda a               

sua plenitude, não irá mais ser escondida. 

Para alguns, haverá alegria. Para outros vergonha e surpresa. Vai          

haver dois tipos de eventos para começar, para ser testemunha: Um, Pranto            

para alegria; Dois, Alegria para o Pranto - para a lamentação - para o              

ranger de dentes. Há dois tipos de finais que foram determinados, qual dos             

dois você vai escolher? 

Apesar Deu lhe perguntar, você está cansado. Porque ainda você não           

pensa que Eu sou um Deus que não faz nada. 

Continua acreditando… Leia as Minhas palavras. A caída e a destruição           

de Jerusalém não foi mais que uma sombra de minha maior glória, pois             

Minhas palavras já foram colocadas nos céus. É para a Minha Glória que Eu              

tenho me escondido. 

Por que que tipo de pai carregaria tudo? Que pai sábio terminaria            

nossos dons para a destruição de todos? Onde está a sabedoria? Onde está             

a restrição? Onde está o autocontrole? Onde está a paciência? Onde está            

longanimidade? Onde está o amor? quando todas as restrições estão          

perdidas. 

Acorda Igreja! Acorda meu povo! Levante sua cabeça debaixo da areia           

movediça que você está em cima. O fogo está aceso. Ele está queimando e              

é um fogo que nunca vai apagar. Ele foi aceso há muito tempo atrás.  

Foi aceso e estabelecido pela Minha Palavra desde o início. Ela ficou            

firme e ficará firme para sempre. Minha ira está aqui para os pecadores sem              

Deus que rebela contra o Deus vivo. Aqueles gigantes que ficam em pé,             

como sempre em pé suas trapos imundos. Minha misericórdia está aqui           

porque eu tenho toda sabedoria e Eu sei o fim desde o começo. 

Eu Sou aquele que criou o coração. Eu Sou aquele que criou a             

eternidade. O Meu perdão está aqui porque o pecado tem que ser perdoado             

por Mim. Eu somente posso completamente e totalmente cobrir todos os           

tipos de pecados porque todos tem pecado. 

Você ainda acha que Eu sou um Deus que mostra favoritismo? Não, eu             

não penso no pecado com em seções. Eu não coloco o pecado em caixas              

diferentes com nomes dependendo dos estágios de prioridade. Porque todos          

tem pecado e não alcançaram a Glória de Deus desde do menor até o maior;               

dos mais simples embaixo até os mais alto em posições honradas nos olhos             

deles. 
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Observa Jó, e as coisas que ele falava, porque Ele conhecia Meus            

caminhos. Ele conhecia minha perspectiva de que você entra nesse mundo           

sem nada, e  sem nada, você retornará da mesma maneira.  

A carne vai aposentar. Algumas para a destruição e algumas para a            

vida eterna. Para aqueles que nasceram de novo, eles estão esperando para            

o novo corpo de glória. Corpo que não perecem. Corpos glorificados e puro             

em MINHA presença. 

Para os Meus amados remanescentes, Eu tenho te escolhido dos          

outros para fazer as obras do Meu Pai. Conhecimento e sabedoria Eu            

coloquei dentro de você antes de você nascer. 

Verdadeiramente, entenda que a glória de Deus está nas coisas          

encobertas. É a glória de Deus encobrir minha santidade. É a glória de Deus              

saber o tempo perfeito.  

Eu testei muitos de vocês em muitas áreas da sua vida. Eu te quebrei              

Eu quebrei você, mas não para lhe machucar, para para te revelar Minha             

Glória. Eu te quebrei para que você não confie em nenhum homem, nem             

seus caminhos, nem suas palavras. 

Eu tenho te quebrado para te curar. Eu tenho te escondido de várias             

maneiras de que jamais poderia imaginar seria possível. Eu tenho escondido           

sua grandeza pois vocês foram feitos em nossa imagem.  

Que pai vivo mostraria Sua glória antes da hora marcada.          

Verdadeiramente com a carne, qualquer hora seria bom. Porque a qualquer           

hora é bom para aqueles que não conhecem Meus caminhos. 

Tenha paciência Minha noiva. Tudo será para a minha glória e você vai             

brilhar para que todos vejam. Meu tempo e minha sabedoria são perfeitos.            

São a própria fundação antes de tudo existir. 

Meus queridos e lindos filhos, você são mais gloriosos quando Eu estou            

com você. Eu irei revelar minha beleza. Eu irei revelar com minha santidade.             

Eu todos aqueles que andam em pureza e santidade, verão a Deus.  

Eu sei de todos os pensamentos que tenho para você, falou o Senhor.             

Pensamentos de paz para você. Seu fim é esperado, porque eu o projetei.             

Não se preocupe meus filhos, sim, eu digo, não se preocupe meus filhos. Eu              

vou completar todos os Meus desejos perante você. Não tente resolver nada.            

Será assim, porque Eu tenho falado.  

As flores podem secar e cair, mas Minha palavra está estabelecida,           

ficará para sempre. É a mesma coisa - ela não falhará. Acredite me nisso.              

Apesar de você ainda não entender.  

É a glória de Deus encobrir as coisas. Sim, é a glória de Deus encobrir               

as coisas. 

Confia em Mim a cada dia. A cada momento enquanto Eu levo tudo à              

sua finalidade, à sua conclusão.  
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Tenha paciência enquanto faço passar a cada coisa. Enquanto levo          

todas as coisas a conclusão.  

Pois verdadeiramente Eu lhe falo, está terminado. Foi terminado desde          

o começo. Porque EU SOU o começo. EU SOU o final. EU SOU o alfa, EU SOU                 

o omega. EU SOU um fogo consumidor.  

EU SOU o SENHOR que te cura. Então eu te digo hoje, toquem as              

trombetas. Coloquem nos seus lábios. Seja um povo que escolhe o bem.            

Seja um povo que escolhe a santidade. Porque sem santidade, você não            

pode ver Deus. 

Sem a santidade você não andará Em Meus caminhos. Sem o Espírito            

Santo você não pode andar na verdade e em amor. Você não poderá ser              

guiado pelo Meu Espírito da verdade. 

Você não poderá produzir frutos sem Meu Espírito Santo. Então, Eu           

falo para você esse dia, Eu Sou um fogo consumidor.  

Sopre as trombetas. Coloca nos seus lábios.  

Receba o meu Espírito Santo nesse dia. Que as línguas de fogo            

repousem sobre você neste dia. 

Respire o Meu Espírito Santo, hoje.  

Ande nos Meus caminhos. Ande em Meus caminhos. Ande em meus           

pensamentos. 

Tudo já está preparado porque estou voltando em breve. 

Eu Sou o Senhor que te cura.  

Eu Sou Jesus. 

Eu estou retornando muito em breve.  

Tenha audácia. Seja forte. Seja corajoso. Meu fogo está aqui. Eu sou            

um fogo consumidor. Fogo é destruição. Fogo faz limpeza profunda.  

Confie em Mim meus filhos. Confiem em mim em tudo que tenha a ver              

com sua vida. Confie em mim em todas as áreas da sua vida. Confie em               

mim. 

Eu Sou o SENHOR que te cura. 
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