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2019.12.19 - O TEMPO ESTÁ ACABANDO 

 

Escrituras: 

João 18:28-40 

Daniel 12 

Mateus 22:1-14 

 

É isso que o Senhor disse ... 

 

“Este é o pouco que o Senhor me deu” 

 

Amado. Os dias estão chegando e a escuridão está caindo.  

Falo em dias - pois o tempo da redenção se aproxima. Há muita             

preparação nos Reinos Celestiais. Sente-se com o cinto da verdade,          

apertado e apertado como nunca antes. 

Os dias de falso sinais e maravilhas estão sobre você. Cuidado! Que os             

cegos continuem cegos e liderem os cegos. Não olhe para trás. Quando digo             

para me seguir, você deve andar pela fé e não pela vista. 

Meu reino não é deste mundo. Tudo o que você vê com seus olhos              

físicos é uma mentira. Tudo o que você ouve com seu ouvido físico é uma               

mentira. O pai de Mentiras é um assassino. Sim, um assassino. Um            

enganador. Um homem astuto cheio de astúcia e trapaça. Ele está atrás da             

sua alma, que é feita à própria imagem de Deus. 

Oh engano. Oh engano. O engano, Meus filhos, estão sobre você -            

aumentará com o pecado e a maldade. Está escrito. Está aqui. Fuga. Fuja da              

ira vindoura, pois Meus julgamentos são pronunciados desde o início dos           

tempos. 

Como nos dias da queda de Jerusalém, a América também cairá. Tudo            

está caindo. Você não pode ver? Satanás cegou seus olhos e endureceu seu             

coração para a verdade. Você é como Pilatos, o que é verdade? 

Pois você teme o homem e suas opiniões e glória que os eles trazem              

para você! Você não tem espaço em seu coração para as coisas do Meu              

reino. Nem pela minha Palavra que é eterna e que permanecerá para            

sempre. 

Fuga. Vai para longe. Eu Te digo neste dia e nesta hora. Estou             

levantando mais obreiros do reino cheios do Espírito, pois Lhe digo que há             

dias restando, e não semanas. Nem anos, mas somente dias. Escolha.           

Escolha este dia a quem você servirá. Tempo é essencial. Corações tem            
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endurecidos, Minha Palavra é sufocada por causa do engano das riquezas           

deste mundo. 

Mas Te digo a verdade: aqueles que não me obedecem e não me             

seguem, seriam como os filhos desobedientes de Israel. Eu vou misturá-los           

com o que resíduos restante da Terra. 

Todos os seus carros de ouro. Farei, no mínimo, com que você vomite              

em todos os seus ídolos que não podem salvá-lo. Eles vão adoecer você e              

você os jogará fora. Mas será tarde demais. Eles serão a sua morte. Este              

não é um conto de fadas com um final feliz para todos. 

Escolha. Escolha neste mesmo dia. Escolha Me honrar. Honre a          

verdade. Porque Eu Jesus; sim, Eu, Jesus, somente, Sou o Caminho, a            

Verdade e a Vida. 

Você está ouvindo palavras enganosas. Vocês todos ouvindo o mestre          

da Mentira, que disfarça e que tem prazer em seu pecado. Ele festeja o seu               

desaparecimento, mesmo assim, assim como você me trai, ele também o           

trairá. 

A cesta de figos é tão ruim que ninguém pode comê-los. Estes sacos             

de figos são seus falsos profetas. Falsos professores e líderes. Eles tem            

pregados mentiras para você e você os engoliu como verdade, mas eles não             

têm poder para mudar seus corações. Eles tem pregado a paz e eles não são               

de mim. Mas, os bons figos são para aqueles que são obedientes à minha              

vontade, até ao cativeiro. Até para perseguição. 

Pois todos os que Me seguem, serão odiados. Todos vocês que Me            

seguem serão perseguidos. Por quê? Você fala. O Senhor tem coisas boas            

para nós, não é? 

Oh! vocês que são pessoas tolas. Povo teimoso, de cabeça-dura          

(stiff-necked) e rebeldes. Quando você vai aprender que Eu sou de cima.            

Meu reino não é desta terra. Estou aqui para salvar sua alma, e não seu               

corpo. Toda carne junta não conta para nada. Pois o que aproveita ao             

homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma 

Você entende o que isso significa? Será que você pelo menos acredita            

no que está sendo falado? Ora, seja sábio! Seja sábio! Aqueles que colocam             

seus corações neste mundo e em seus desejos, colherão a condenação           

eterna. Você não sabe disso? Você não tem ouvido? Que o inferno é um              

lugar eterno, permanente. 

Minha justiça é verdadeira! Minha Palavra está estabelecida. Eu, o           

Senhor, não mudo. Não há como sair da cadeia gratuitamente. É para            

sempre. Eu digo novamente, é para sempre. 

Arrependa-se agora, antes que seja tarde demais. Volte para Mim. Me           

dê tudo que possui! Fuga. Fuja do que está por vir. Pois o tempo está               
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acabando. Este Alerta é Minha Misericórdia. Esse alerta é Meu amor, porque            

não desejo que ninguém pereça, não! Nem mesmo um. 

Eu morri por todos. Meu sangue expiou por todos. Mas minhas           

promessas como também minhas maldições para os desobedientes são fixas          

e estabelecidas. Promessas de bem e bênçãos para os obedientes e           

maldições como - separação eterna - para os desobedientes.  

Oh! engano Oh! engano. Os dias estão contados nesta geração. Não           

semanas ou anos. Estou te chamando. Estou chamando você. Não demore           

nem mesmo um minuto. Venha. Venha escolha a vida. Venha a mim e             

encontre, sozinho, descanso para as suas almas. Venha e encontre descanso           

sob a sombra das Minhas asas. Escolha a vida, abandone tudo. 

Salvação é o suficiente. Meu precioso sangue derramado por você é o            

suficiente, mais do que o suficiente. Abandone tudo. Abandone, você, que vê            

e ouve. Porque este mundo, não tem as coisas do céu. Somente Meu Pai              

tem o céu em mente. Eu sou de cima. Busque o Reino de Deus. Vender tudo                

o que você tem pois Minha salvação é o suficiente. 

Aí, aí de vocês filhos desobedientes, cheios de pecado e maldade. Sua            

ferida é profunda e EU SOU a única cura.  

O Dia do Senhor está próximo. Todo pecado será exposto para todos            

verem. Tudo que esta escondido, será exposto. 

Aí, aí, aí - O Dia do Senhor é aquele de tristeza. Mesmo agora, Eu               

estou lamentando àqueles que perderão sua recompensa eterna, que         

planejei para eles. 

Os dias estão se aproximando. A escuridão está descendo. Engano.          

Oh! quanto engano. Fuja da ira vindoura. 

EU SOU QUE EU SOU. 
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