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Escrituras: 

João 6:25-58 

 

Verdadeiro Pão do Céu 

 

Isto é o que Ele diz ... 

 

Minhas crianças estão famintas pelo verdadeiro Pão do Céu. Eu sou o            

pão da vida. Eu sou de cima. A comida que está sendo dada hoje, é maná de                 

ontem. Eu não disse aos meus filhos, os israelitas, que apenas levassem o             

que era necessário para aquele dia. 

Quem pisou na Minha palavra? Eles trataram Minhas palavras como se           

não fossem nada. Meu povo está sendo alimentado com morte e destruição.            

Eu tenho vindo e todos os que se alimentarem de Mim terão vida e vida em                

abundância.  

Quem vai desenterrar o que Eu plantei? Aí de vocês, professores da            

lei! Ai de vocês, teólogos! que roubaram a Minha Palavra para obter lucros.             

Satanás tem enganado vocês. Ele vem para roubar, matar e destruir. Aí de             

vocês que são sábios em seus próprios olhos. Você não conseguem ver a             

destruição e as brasas ardentes sobre suas próprias cabeças? 

Aí de vocês, autores! que roubaram a Minha Palavra para alimentar           

seus próprios estômagos. Aí de vocês, cineastas! que misturaram Minha          

palavra com profanações de adultério.  

Oh nação enganada! Oh corações enganados! embora você use Minhas          

palavras, você é impotente. Deus não pode ser zombado. Aí de vocês,            

estudiosos da Bíblia, desde quando tiveram o monopólio da Minha palavra?           

Enquanto meus filhos passam fome. Você ninhada de víboras! quem te           

avisou da ira vindoura? 

Está aqui! O pecado está continuamente rastejando às suas portas.          

Vocês, rebeldes, de dura servis, gananciosos por ganho, e nisso usando a            

Minha palavra. Vocês são mercenários [não fazem nada baseado na bondade           

do coração]. Vocês são ladrões e assaltantes. Vocês são os lobos vestidos de             

ovelhas. 

Derrubem seus livros sagrados usando a Minha palavra. Oh, como          

Satanás usou seu orgulho! Você está caído, caído Eu digo. Você deve cair             

para nunca mais se levantar. Você construiu suas mansões nesta terra. Mas,            
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Eu lhe digo, você afundará com os clãs de Coré, a menos que se arrependa               

de suas ações perversas. 

Eu te chamei, mas você se alimentou enquanto meus filhos estão           

passando fome. Saiba disso ... 

Eu vou descer e alimentá-los Eu mesmo. Você não deve participar           

deste maná de cima do qual devo trazer.  

Eu sou de cima, você é desta Terra. E você fala como alguém             

pertencente a esta Terra. Você tem sido enganado. Você tem se glorificado a             

você mesmo. Você é cego, embora fala que pode ver. 

Oh nação tola! quem tem te enfeitiçado? Eu sou Jesus. Eu ressuscitei            

dos mortos. Sim, Eu sou o Pão da Vida. 

Aí de vocês professores que não tem feito o que Eu tenho lhe pedido.              

Eu vou removê-lo de suas posições. Vou puxar o tapete, rapidamente,           

debaixo de você. Em um dia, farei com que você perca toda a sua riqueza. 

Oh ninhada de víboras! o que você fez com a Minha Palavra? Estas são              

as Minhas Palavras. Elas não pertencem a você. Você tem abusado delas.            

Você as manipulou como um restaurante self-service. Vocês mutiladores da          

carne. Seu fim está próximo.  

Eu ouço os gritos dos Meus filhos. Eles ficam no escuro, embora Eu             

seja a luz deles. Eles são excluídos, perseguidos por Meu nome. Eles estão             

desabrigados enquanto você desfruta de suas próprias luzes; enquanto você          

desfruta de sua própria glória para sua própria vergonha. 

Eu digo a verdade... a escuridão espera por você. Eu vou te puxar             

para baixo. Vou jogá-lo de cabeça na escuridão. Eu levantarei Meus filhos da             

poderosa cova em que você os jogou, tal é a sua arrogância e ignorância da               

Minha palavra. 

Eu os exaltarei na sua presença. Eu os ungirei pessoalmente com óleo            

santo, e você saberá que Eu sou o Senhor que administra a Justiça para os               

pobres. 

Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o Reino dos           

Céus. 

Lamenta e chora, vocês ensinadores. Vocês escritores de muitos livros.          

Você tem sua recompensa agora, aqui na Terra. 

Aí. Aí. Aí. Eu te chamei para sair de tudo isso, mas você não quis nem                

saber. Vocês, rebeldes, pessoas de dura cerviz. O tempo do acerto de contas             

está chegando.  

Eu digo a verdade que o dia acabou. Tem terminado. Você esquece            

que Eu sou o Senhor que examina o coração e a mente.  

Para vocês, meus filhos amados, não prestem atenção àqueles que se           

elevam eles mesmo. Nem seus ministérios, pois são como mercenários.          

Você os verão correndo, correndo de um lado para o outro, pois eles são de               
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Satanás. E enquanto ele corre de um lado para o outro, assim você deve              

conhecer aqueles que são mercenários. Eles não Me conhecem, apesar de           

falarem eloquentemente e vestirem como reis e rainhas. Não, eles não me            

conhecem e nem Eu os conheço. 

Volte para Mim, Meus filhos. Venha para mim. Pois Eu sou humilde e             

gentil de coração. Você encontrará descanso para suas almas. Filhos, Eu sou            

o Pão da Vida. Vinde para Mim, Meus filhos. Não tenha medo. 

Eu estou te chamando para saírem do meio dos lobos. Existem muitos            

lobos. Eles não se importam com você. Somente Eu posso lhe dar Pão do              

Céu, porque Eu sou o Pão da Vida. Eu sou de cima e esses lobos são de                 

baixo.  

Não acredite nas palavras deles, embora eles falem bem e se vistam            

com elegância. 

Saiam de perto deles. Saiam e se separem deles. Eu te amo. Eu nunca              

vou te deixar e nem te abandonar. Na verdade, Eu sou o Pão da Vida e                

todos aqueles que vierem a mim nunca terão fome. Todos os que bebem de              

mim nunca terão sede. 

Eu, Jesus, falo agora urgentemente porque Eu estou voltando muito          

em breve, muito em breve. Eu te amo com um amor eterno. Não se junte a                

esses falsos mestres. Pastores falsos. Seus ministérios são uma farsa. 

Eu sou o Bom Pastor. Eu sou Jesus. Eu me levantei do túmulo. Estou              

vivo e agora estou sentado à direita de meu pai. 

Eu sou Jesus. EU SOU o Pão da Vida. 

3 


