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2020.01.01 - Jeff Byerly - Visão 2020- 

Tenha a Certeza que “a Visão 2020” que você tem  

não é uma ilusão de Grandes Coisas Temporárias do Inimigo! 

 

 

Como prelúdio a esta mensagem, eu não esperava que o Senhor me desse             

outra mensagem tão cedo e, ainda mais para a virada de 2020, estou             

surpreso. E eu certamente não esperava que Ele me desse duas mensagens            

em um dia, mas ele fez. UAU! Ele me disse para liberar a segunda em               

alguns dias, será liderado pelo Seu Espírito. 

 

Este é realmente um momento como nenhum outro! HALLELUYAH! 

 

Jeff Byerly 

1-1-20 

 

Há muitos alegando que eles têm uma “Visão 2020” - eles falam do             

que eles acreditam que virá no próximo ano. Não se deixe enganar pelos             

falsos pastores, pelos lobos vestidos de ovelha e pelos mercenários!  

Você precisa de um bálsamo para os olhos que só Eu posso lhe dar,              

para que você possa ver o que realmente está por vir, e não as ilusões que                

aqueles que ouvem o Deus deste mundo desejariam lhe dar. Certifique-se           

de que a visão de 2020 que você tem não seja uma ilusão de grandeza               

temporal do inimigo! A maioria das coisas espetaculares sobre as quais os            

homens falarão neste ano atrairá sua carne, mas será a morte para seu             

espírito. 

Mais do que qualquer outra coisa nos próximos dias, os corações serão            

revelados. O que você realmente deseja? Você deseja Me conhecer ou           
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deseja outras coisas? Você deseja construir seu próprio reino ou o meu?            

Você realmente faz minha vontade ou faz sua própria vontade em MEU            

nome? Quando as bênçãos e as coisas materiais deste mundo forem tiradas            

de você, você ainda Me desejará, ainda Me amará, ainda admitirá que Me             

conhece? Ou você vai me negar como Pedro fez por medo de sua vida              

carnal? Os dias em que você está agora revelarão onde seu coração está             

ancorado. Está enterrado na areia que será lavada ou está firmemente           

embutido na Rocha das Eras? 

Não errem, esses dias tem que acontecer para que muitos que pensam            

que Me conhecem, que eles se afastem dos seus ídolos que eles colocaram             

diante de Mim, e passem a Me conhecer realmente. Não apenas sabendo de             

Mim, sabendo que Eu sou o único Filho de Deus que veio para morrer por               

seu pecado e ressuscitou dos mortos para lhe dar vida. Isso não basta!  

Você tem que nascer de novo do Meu Espírito! O Espírito com o qual              

você nasceu está morto e confinado ao inferno, mas se você deixar Meu             

Espírito entrar, você será mudado. Você se tornará um filho do Altíssimo e             

então nos tornaremos UM.  

Meus desejos se tornarão seus desejos e seus desejos se tornarão           

Meus desejos, porque sua mente se renovará diariamente à medida que           

você morre para a carne e para aquele homem velho carnal.  

A maioria das pessoas nas chamadas “igrejas”, que se autodenominam          

“cristãos”, não ME conhecem pessoalmente, mas pensam que que ME          

conhecem, e isso parte meu coração! Eles seguem outros, os pastores tolos            

que não têm o Meu entendimento, e eles os enganam. Eles não leem a              

Minha palavra com discernimento, para que saibam mais da palavra, e eles            

não conhecem a Minha voz.  

Minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguem nenhuma outra voz.            

É por isso que a hora dos testes tem que vir e tudo em seu mundo deve ser                  

abalado e virado de cabeça para baixo. 

Não se engane, Eu sei onde estão os corações dos homens e se eles              

Me conhecem ou não, mas isso deve ser revelado para eles para que eles              

saibam o quando eles estão Comigo.  

Nos dias em que você está entrando agora, se for revelado que você             

não Me conhece, e for dado para você uma chance para Me conhecer, mas              

você Me rejeita, Eu lhe entregarei a Satanás para a destruição de sua carne,              

de modo que sua alma seja salva.  

Alguns serão salvos quando eles clamarem por Mim na hora da           

execução deles mas alguns perecerão em seus pecados.  

Nunca houve um tempo igual a esse no passado. É por isso que essas              

coisas devem ocorrer de maneira bem rápida; o tempo está acabando e o             

fim chegará no tempo designado, conhecido pelo o Pai.  
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O fim de que falo é o fim da era da graça, porque o Meu reino esta                 

vindo e nenhum pecado será permitido nele. Lembre-se, EU SOU o juiz justo             

e não cometerei erros no Meu julgamento. Não tema estas coisas que estão             

por vir e não Me desprezem pelo que Eu devo fazer agora. 

Os alertas já foram falados várias, várias, e várias vezes. Alguns           

ouviram, mas a maioria não. Em breve, a voz do sentinela e do profeta não               

será mais ouvida.  

Você tem que aprender a ouvir a minha voz com muito mais rapidez             

agora. Aproxime-se de Mim e Eu me aproximarei de você. Eu já lhe disse              

isso no passado. A maioria não Me ouviu. A maioria não Me buscou com todo               

o seu coração.  

Você não entende que, uma vez que as coisas que eu avisei            

começarem a acontecer, que será cada vez mais difícil ouvir a minha voz no              

meio do caos e destruição?  

Eu não falo pelo seu entretenimento! 

Eu dou a Meus servos essas mensagens para que você possa ter um             

mudança no coração. 

Você é aquele quem tem que tomar a decisão. 

Você escolhe neste dia do hoje a quem servirá. 

Você servirá a si mesmo? Você servirá a um deus falso em vez de              

Mim? 

Existem bilhões de estradas que levam à destruição e apenas uma que            

leva à vida eterna. 

EU SOU JESUS O CAMINHO DA VERDADE E DA VIDA! 
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