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Bem-Aventurados os pobres 

 

Por que você chuta meu sacrifício ?  

 

Ai de vocês, habitantes da Terra. As grandes ilhas ficarão pequenas.           

As pequenas ilhas ficarão grandes, assim como as ilhas dos meus profetas            

foram ungidas e ampliadas para pregar a minha Palavra. 

E nisso Eu calarei as línguas de muitos falsos profetas. Portanto           

chutastes o Meu sacrifício e a minha oferta que ordenei na minha habitação. 

Tua honra teus irmãos e tua família mais do que Eu. Você se engordou              

com as principais ofertas. 

Portanto chutam Meu sacrifício e Minha oferta. O orgulho do homem se            

exalta acima de Mim. Eu sou o Bom Pastor. Minhas ovelhas conhecem a             

minha voz. Eles não prestam atenção em nenhum outro chamado falso, em            

amor Eles Me aceitam obedientemente. 

Eles são meus filhos e filhas. E por toda a Terra, eles estão escondidos              

no deserto. Escondidos ao lado dos pagãos, certamente os pagãos estão           

mais próximos do Reino de Deus do que você. 

Muitos Raabe deram um copo de água fria aos meus discípulos.           

Certamente, eles não perderão suas recompensas. Bem-aventurados os        

pobres, porque deles são o Reino de Deus.  

Ouça o que estou lhe dizendo, professores de Prosperidade.         

Bem-aventurados os pobres, jogue fora suas bugigangas de ouro, prata e           

toda sorte de iniqüidades. O que faz um homem ganhar o mundo inteiro e              

ainda perder sua alma. 

Bem-aventurados os pobres. Desista de seus lares que são construídos          

com iniqüidade, e não pelo Senhor. Pois você trabalhou em vão. Os cegos             

estão liderando os cegos e você os segue. Não acrediteis, bem-aventurado           

são os pobres. 

Muitos abandonaram todas as riquezas deste mundo para Me seguir.          

Pois é isso que ordenei, desde o princípio até Abraão. E, assim, é a mesma               

coisa com meus discípulos. 
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Eu digo, não carregue nenhum roteiro. E nem sapatos extras. Você           

pode dizer isso de si mesmo? que você está Me seguindo. Você professa             

como se Me conhecesse. Mas, Me sigue pelas suas riquezas. 

Oh! pessoas enganadas. Você está enganado, oh Casa de Deus!          

Bem-aventurados os pobres. Por acaso Minha Palavra não deixa isso claro           

suficiente! Eu falo para você mas você não acredita! Você prefere ter a             

vaidade da aprovação, mas essa aprovação é prejudicial. Estes são passos           

no caminho mais largo da destruição. Pois, de fato, você não escutou, e nem              

deu ouvidos a isso. Vire antes que seja tarde demais. 

Arrependa-se! Abandona-se seus ídolos. Eu tenho separado e estou         

separando o Meu povo dos trabalhadores de iniqüidades. Meus profetas          

trabalham sozinhos em angústia, ouvindo a verdade e não as mentiras. Eles            

choram comigo. Sangue, suor e lágrimas derramam em Meu nome. 

Eles são como os profetas da antiguidade. Eu, o Senhor, não mudo.            

Vocês, Sacerdotes do Senhor, você tem estado dormindo; você não tem           

vigiado; então agora o seu óleo está acabado, extinto. 

Seu castiçal agora está sendo removido. No entanto, mesmo agora          

você me chamou pensando que eu responderei suas orações que são para si             

e para todas as suas vaidades.  

Sim, tenho removido o seu castiçal. Seus olhos, como Eli, estão           

cansados e ofuscados. Você não corrigiu nem sua própria família nem as            

pessoas que lhe pedi para pastorear. Pois você também tem sido severo e             

cruel e levou o Meu povo a um outro evangelho.  

Vocês todos se tornaram como os lobos que sempre foram. Devoraste           

e magoaste o Meu coração com as palavras que não vieram de Mim.             

Portanto chutastes o Meu Sacrifício e a Minha oferta ... 

Seus inimigos agora se exaltarão sobre você. Mesmo assim, você é           

cego. Você sempre prefere acariciar as palavras dos homens. 

Você ama agradar aos outros e não a Mim. Então, Eu lhes digo hoje              

que vocês são os lobos famintos profetizados. Você mesmo se traçou neste            

caminho para parecer que você é um pastor - você é um lobo. 

Eu sou o Bom Pastor. Conheço minhas ovelhas e elas confiam e Me             

seguem. Elas conhecem o seu Pastor. Elas conhecem a minha voz gentil,            

humilde e mansa. 

Elas confiam em Mim com todo o seu ser porque Eu amo elas e elas               

sabem quando Eu as chamo. Quando elas se afastam, machucam e se            

ferem, Eu as chamo de volta para o rebanho, com Seu único Pastor em Seu               

único corpo. E elas esperam por Mim. Eu as conduzo ao lado de águas              

tranquilas. Depois de passar por tempestades, Eu as chamo e Eu acalmo as             

ondas ao seu redor.  
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Vocês falsos pastores! Falsos pregadores! Você tem causado Minhas         

ovelhas - Meus cordeirinhos a vagarem sem eles terem onde descansarem           

seus corações cansados. Suas bochechas tem sido chicoteadas e suas          

roupas foram arrancadas. 

Meu povo tem se tornado mendigos de rua. Você espera demais           

daqueles que não têm nada. Mas, Eu lhes digo hoje, você receberá sua             

recompensa no abismo, porque brasas estão literalmente penduradas acima         

de suas cabeças. 

Eu, o Senhor, providencio de graça. Eu dou livremente. Pois a parte            

deles é Jesus. E, Eu sou o suficiente para eles. Eu dei Minha vida para as                

minhas ovelhas. Eu fui levado como um cordeiro ao matadouro para           

salvá-los. Meu sacrifício ,foi, e é, o suficiente, e será o suficiente, quando             

todos eles forem ressuscitados no Último Dia para a vida eterna. 

Minha graça é o suficiente para o meu povo - não importa as             

dificuldades, perseguições ou problemas. Mas, agora, eu estou separando os          

bodes das Minhas ovelhas.  

Vocês bodes! vocês são: os falsos ensinadores, os falsos cuidadores de           

ovelhas, falsos pastores. Você ama dinheiro e a prosperidade o levou agora            

ao abismo. 

Eu estou junto com minhas ovelhas. Pois o Meu jugo é suave e o Meu               

fardo é leve. Pois Eu sou manso e humilde. O Meu poder não força. Vem               

suavemente, como uma pomba de cima. Pois Eu sou de cima. 

Oh! fale com ternura e suavidade, pois Eu, o Senhor, uso poucas            

palavras. Eu edifico com amor e gentileza. E assim como Minhas asas se             

abrem, meus filhos e filhas amados, do alto, assim Meus verdadeiros           

discípulos devem se edificar uns aos outros em amor. 

Pois minhas ovelhas conhecem Minha voz e são lideradas pelo Bom           

Pastor. 

Saiba isso! A grande separação tem agora chegado. Meu povo é santo            

e separado para Mim e há uma grande devoção deles para o seu verdadeiro              

pastor. 

EU SOU o Senhor. 
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