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Isto é o que o Senhor escreveu através de mim esta noite… 

 

Foi o que ele disse… 

 

Meus filhos, eu estou voltando para encontrar com você, muito em           

breve. Eu preciso fazer isso, abra bem os olhos para saber quem Eu SOU,              

realmente. 

 Satanás se disfarçou e causou uma cegueira que eu preciso remover.           

A clareza pura chegará e Eu o levarei a um nível mais profundo de cura.               

Essa cura se manifestará quando você se tornar completamente obediente à           

Minha vontade. 

Para fazer isso, você deve reconhecer minha voz em oposição à voz de             

Satanás. Sua nação corrompeu tudo. Minha palavra é difamada. Minha voz é            

abafada com ecos de falsos mestres e profetas.  

Você deve ser capaz de discernir minha voz e, para fazer isso, você             

deve apenas comer minhas palavras. Desligue qualquer música de adoração,          

completamente. Esta é a maior distração do inimigo. Confie em mim,           

quando digo que nada disso é de mim.  

O engano é tão grande, tão profundo, e há fragmentos de mentiras            

que jazem dentro de você como um copo quebrado. Quero que você apague             

todas as concepções minhas. Toda idéia que você tem sobre Mim. Minha            

aparência para você mudará, absolutamente, tudo. Você me verá. Você vai           

Me ouvir, e somente nisto, um relacionamento íntimo, em uma profunda           

proximidade de perto, você poderá discernir a Minha voz. 

Procure-Me nisso e eu darei um jeito para você, todos os dias, se             

comunicar Comigo sem interrupções, sem barulho alheios. Você deve se          

afastar de todas as distrações. Confie em mim, mesmo aqueles com famílias            

e crianças pequenas. Vou colocá-los em um sono profundo, para que você            

possa ficar comigo no silêncio. 

Esta é a hora exata de fazer todos os esforços para atravessar o             

portão estreito. Milagres serão abundantes, quando você me procurar com          

todo o seu coração. Vou afastar a escuridão do seu redor para que você              

possa ficar comigo. Estão numa hora onde devem fazer esforços sérios e            

sóbrios para Me seguir de todo o coração. 

A perseguição está chegando e Eu devo prepará-lo. Eu preciso abrir           

seus olhos para a verdade de quem EU SOU e a verdade de Me seguir. O                

inimigo enganou muitos de vocês.  

Ele continua a mudando suas táticas toda toda hora. Suas mentiras           

não têm limites. Verdadeiramente, meus filhos, o engano na escuridão é tão            
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profundo que não pode ser descrito. Quero que você esteja ancorado em            

Mim, em todos os sentidos. Haverá mais separação entre as pessoas ao seu             

redor. Estou peneirando e refinando em maior medida. A confusão          

desaparecerá e a Minha paz abrangerá todos vocês quando quiserem          

permanecer na liberdade de Cristo Jesus. 

 

E o Senhor continua dizendo ... 

 

Muitos de vocês ainda estão presos em correntes. Preso a falsos           

ensinamentos sobre Mim. Mas a tampa do maior engano da igreja será            

levantada. Se você não vier a mim e me procurar com todo o seu coração, o                

domínio do seu coração, estará perdido para sempre. Meu Santo Fogo está            

aqui. E vai aumentar em 2020. Você deve estar pronto. Não estou            

preparando você para um ensaio geral, mas para o grande final da verdade. 

 

O Senhor continua dizendo ... 

 

O portão é estreito, meus filhos. Chegou realmente a hora de fazer            

todos os esforços para se aproximar de Mim. É um tempo de grande             

sacrifício de si mesmo. Não posso começar a falar da tristeza que existe no              

céu, pois esta será a geração que se perdeu o maior número de vítimas dos               

que estão no reino das trevas. 

Muitos ministros, que você idolatrou, aqueles chamados famosos e         

conhecidos, estão todos, agora, nos poços do inferno, nesse exato          

momento. Muitos partirão muito em breve para este mesmo lugar. Tal é o             

engano. Meu julgamento deve cair na casa de Deus. Tudo deve cair e se              

tornar como escombros. Porque está cheio de corrupção. 

Para alguns, estou refinando ainda mais e todos aqueles que devem           

sair com o Meu trabalho final para semear a última Grande Colheita.  

Eu mantive muitos de meus filhos, longe de igrejas, pois Eu lhes digo             

que aqueles na igreja cristã moderna estão perdidos para sempre. Meus           

mensageiros, meus profetas me seguem somente. Eles estão aqui para          

avisá-lo, você querendo ouvir ou não. 

O portão é estreito. O portão é tribulação. O portão está parando você             

de me seguir. 

O tempo é curto. Escutem Aquele que é o único caminho para o céu,              

para a vida eterna. 

Sim, o portão é estreito. Faça todos os esforços para encontrá-lo, pois            

poucos estarão lá. 

Faça todos os esforços para entrar no portão que leva à vida.  
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E então Jesus assinou com seu nome no final. 
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