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Oséias 2 

Eu Sou a Luz do Mundo 

 

Eu sou a luz do mundo. Em mim, não há trevas. Daqui a pouco não               

haverá luzes e você mergulhará na escuridão completa, escura, muito          

escura. 

Não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Eu coloquei a         

lua no lugar para iluminar as noites, mas você leva isso em vão. Você não               

alimenta os pobres, nem resgata os famintos. No entanto, você não pensa            

duas vezes em viajar para as estrelas. 

Em verdade vos digo que as estrelas estarão contra você e não            

emitirão suas luzes. Eu coloquei essas estrelas para revelar a minha glória.            

No entanto, você as ignorou. Você nunca entendeu que Eu Sou o Criador             

pelas minhas Palavras. 

As estrelas no céu foram colocadas em seus lugares pela minha mão            

somente. Você prefere acreditar que elas somente apareceram com a sua           

teoria do Big Bang. É nesse mito que você se apegar e nisso você não               

precisa reconhecer quem Eu Sou.  

Bem, Eu vou pegar esse Big Bang em que você acredita, o que você              

deseja acontecerá, mas nisso também irá te confundir. 

Oh, você não busca os profundos e simples mistérios de Deus, porque            

Eu fiz os dois, os céus e a terra com Minhas palavras. Sua incredulidade será               

a sua ruína. 

Para aqueles que se apegarem a Mim, trarei força ao seu rosto. Vou             

revelar mais de mim para você, porque você acredita naquele que enviei. E             

por isso, assim como Abraão foi creditado com justiça, você também é            

justificado pela fé. 

Em verdade te digo que se você tiver fé tão pequena quanto uma             

semente de mostarda, a menor das sementes, Eu mesmo, o Senhor, regarei            

a sua semente e seu rosto crescerá em Mim.  

No entanto, para aqueles que dizem ter fé, prova Me colocando           

primeiro. Eu tenho que ser seu primeiro amor e depois ame seus irmãos e              

irmãs, dando-lhes sua riqueza, seu coração, seu tempo para aqueles que           

muito necessitam. 
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Atenção! Se você não fizer essas coisas rapidamente, então o que           

você tem será tirado de você. Os talentos que Eu lhe dei, você desperdiçou e               

guardou para si mesmo. Você colocou seus talentos na terra para apodrecer. 

Os presentes que Eu lhe dei serão arrancados de você e dados aos             

mais dignos. Aqueles que acreditam em Mim e naquele que Eu enviei do             

céu.  

Verdadeiramente, Satanás está pronto para roubar nesta mesma noite         

todos os seus bens preciosos. Tudo o que você idolatra desaparecerá em um             

piscar de olhos.  

Não diga que você nunca Me conheceu! pois enviei os meus           

mensageiros à sua frente. Antes do tempo, para advertir porque aqueles que            

ouvem e obedecem e se arrependem, receberão um retorno vitorioso.  

Não se apegue a nada nesta terra. A escuridão da noite chegará. A luz              

será apagada e você nem mesmo verá o brilho dos seus ídolos. Pois eles são               

inúteis, inúteis, inúteis. Eles não falam com você. Eles não ouvem você.            

Completamente inútil. Por que você confia em algo que não tem valor            

algum? 

Oh gente tola! venha para Aquele que vê tudo. Conhece tudo e pode             

trazer luz verdadeira de dentro de você. Pois o Reino de Deus está dentro de               

você. E se você me chamar pelo Meu nome, então Eu, jesus, eu responderei. 

No entanto, em seu orgulho e descrença, você não confia em Mim,            

porque eu não brilho como ouro. Venha e compre ouro. Meu ouro é refinado              

pelo fogo. Venha comprar roupas brancas de Mim, Jesus. 

Não confie no homem. Você dará satisfação para Mim, assim como o            

homem ao seu lado também dará satisfação para Mim somente.  

Verdadeiramente, Eu salvarei um pecador, quando ele realmente se         

arrepender. Todas as multidões de anjos cantam nos céus entre as estrelas. 

Afastem-se da escuridão antes que das luzes se apagarem         

completamente. Eu estou voltando muito em breve. 
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