
Fonte: https://www.spreaker.com/user/11582882/trust-in-god-believe-also-in-me 

 

Palavra recebida hoje à noite em 4 de janeiro de 2020. 

 

Escrituras: 

 

João 14:1-14 

Apocalipse 2:1-7 

Apocalipse 3:14-22 

Salmo 139:1 

Jó 10:6 

Salmo 17:3 

 

 Confie em Deus, Acredite Também em Mim 

 

Ok, estas são as palavras do Senhor que me escreveram esta tarde ... 

 

Há um caminho que parece certo ao homem, mas leva a morte. Meus             

filhos, muitos estão correndo na direção errada. Eles fazem isso porque           

medem sua vida, suas ações, pelos ensinamentos dos homens. 

Eles preferem as palavras suaves de língua-de-prata, mas nunca         

peneiram seus próprios pecados e vir a Mim porque Eu sou o Caminho, a              

verdade e a vida. Eu sou um Deus que pesa todos os pensamentos e ações               

em minha balança em santidade e justiça. 

Sim, existe um caminho que parece certo para o homem, mas leva à             

morte, decepção e finalmente destruição. Pois, meu primeiro mandamento é          

amar o Senhor, seu Deus, com todo seu coração, alma, mente e força, e              

amar o próximo como a si mesmo. Estou procurando muitos corações para            

ver se eles realmente me amam. Estou sondando muitos corações para           

examinar e testar para ver se você me obedecerá diante do homem. 

Eu conheço você, mas muitos que professam Me conhecer, não me           

conhecem. Esta é a verdade porque, como está escrito naquele dia, muitos            

clamarão: 'Senhor, Senhor não profetizamos em seu nome? Não expulsamos          

demônios em seu nome? Mas digo a verdade: declararei que, apesar de            

conhecer todos os seus caminhos hipócritas, anunciarei diante do trono de           

meu pai. 'Eu nunca te conheci'. 
Minhas ovelhas conhecem a Minha voz. Eles permitem que a minha           

Palavra da Minha boca transforme e renove suas mentes. Nisso e nisso            

somente, você poderá testar para ver e fazer a vontade do meu Pai             

Celestial. Meus caminhos são puros. Meus caminhos são santos. Minhas          
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maneiras estão aqui para elevá-lo mais alto, para que você possa ouvi-Lo,            

Àquele e único filho. 

Declaro neste dia, diz o Pai, 'ouça-O'. Não ataque o meu Sentinela na             

torre. Não fales mal dos Meus profetas. Pois digo a verdade que esta é              

minha graça para você. Esta é a minha misericórdia eterna. Com Jó, Eu não              

dei esse aviso. Tome notas, mesmo que pelos meus olhos vi Jó andando em              

justiça perante minha face, Eu permiti que Satanás o testasse e o            

peneirasse, ainda mais - Testes maiores, peneiração intensa com         

examinação minuciosa.  

Sondar dentro dos lugares remotos e escuros do seu coração e mente            

é a minha Misericórdia. É o Meu amor. Pois nenhuma pessoa má, nem             

mentiroso, nem assassino, nem cobiçoso, nem qualquer pessoa que colocar          

um ídolo perante na minha frente, diante de mim, entrará no Reino de Deus. 

Assim como na linha de dominós, muitos cairão, um após o outro,            

porque sua caminhada é ainda mais má do que aqueles que vivem no             

mundo. Eu te digo a verdade que os pecadores, os doentes, as prostitutas e              

todos aqueles que verdadeiramente arrependeram de seus pecados, estão         

entrando agora no Reino de Deus. 

Oh Gálatas tolos! quem te enfeitiçou? Embora muitos de vocês          

acreditem, vocês permanecem com os injustos - aqueles cheios de vaidade           

fingida. Você ama os louvores dos homens, em vez dos louvores do Seu pai. 

Para aqueles que substituíram as obras que faziam para mim com           

amor e devoção. Eu digo a você, 'arrependa-se’, considere o quão longe            

você tem caído. Você se afastou da graça. Você está se separando e fazendo              

suas coisas, em vez de ficar parado, diante de Mim. 

Arrependa-te pois você tem caído. Retorne ao seu primeiro amor. Se           

você não se arrepender, removerei seu candelabro. Para aqueles que ainda           

continuam a servir Mamom, o que você ganhou foi um lugar no inferno.             

Você não pode servir a Deus e a Mamom. Eu exijo um povo que com               

santidade confie em Mim. Por acaso não sou Jeová Gire? [Jehovah-jireh]           

[Jireh significa o Senhor proverá]. Muitos de vocês economizam seu dinheiro           

para um dia chuvoso. Eis que as inundações estão aqui, mas você não             

percebe. 

As tempestades estão à porta de sua casa. Seus carros, suas férias e             

suas reservas não lhe ajudará. Tudo perecerá com você e sua família. Você             

é igual àqueles que cobiçaram todas as coisas que pertencem a Mim. 

Essas coisas dedicadas, coisas que você escondeu em seu coração,          

serão todas tiradas de você. Que evangelho você pregou? Todos os seus            

atos foram sido vistos publicamente. Todas as suas orações hipócritas ao           

homem, que te levantou à iniquidade, você é pior do que aqueles que não              

Me conhecem neste mundo. 
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Seus pecados estão diante de você, mas mesmo assim você não           

percebe. Mas, para os Meus preciosos filhos verdadeiros, aqueles que andam           

humildemente diante de mim em espírito e verdade, tenho visto suas           

orações em segredo diante de Meu Pai. Eu tenho visto você dar todo o pouco               

que você tem em segredo. Eu te digo a verdade: Seu pai está prestes a               

recompensá-lo abertamente na glória do Pai. 

Aqueles que tem repartido sua última refeição com quem tem fome,           

aqueles que abriram suas casas para pessoas estranhas, aqueles que deram           

um copo de água fria a um dos meus pequeninos por minha causa,             

certamente não perderão suas recompensas. 

Eu falo para vocês, Meus filhos abençoados, vocês tem corações puros           

e voc6es verão Deus. Abençoado seja todos aqueles que buscam primeiro o            

Reino de Deus em vez de riquezas; grande será a sua recompensa no céu. 

Eu te digo a verdade, minhas amadas noivas, você andará por           

qualquer caminho porque tudo é possível com Deus. Aqueles que oraram           

pelos entes queridos se regozijarão quando Eu, Eu mesmo, for me encontrar            

com eles. 

Por acaso não te falei que você só precisa ficar quieto!. Por acaso não              

falei que você só precisa ter fé como uma semente de mostarda? Não             

declarei que esta batalha pertence ao Senhor. Sim, de fato, são apenas um             

pequeno grão de areia de promessas da minha bondade para com aqueles            

que Me amam. 

Me coloca primeiro. Ame o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração             

significa que você está no Meu reino. Meu reino é de cima. Aqueles que              

pertencem a mim são nascidos de Deus. Você está preservado, selado, você            

é meu, você é estimado e Eu esbanjarei todo Meu amor, toda minha             

bondade, toda minha proteção estão sobre você. 

Você está sentado nos céus. Isso é verdade. Chegou o tempo das            

bênçãos em abundância para aqueles que são obedientes e Me amam. O            

tempo também chegou onde haverá a eliminação e a remoção daqueles que            

usaram o nome de Deus em vão.  

Pois eles são as pessoas que pertencem à vaidade das vaidades.           

Portanto, atenção a todos que tem ouvidos para ouvir, escute e ouça o que o               

filho, Jesus Cristo, está dizendo. 

Minha investigação está aqui. Minha peneiração. Minha santa        

separação é agora. Oh, como eles vão chorar e lamentar, porque rejeitaram            

a oferta da Vida. Eles rejeitaram o caminho da verdade. Eles rejeitaram            

Àquele e único filho do Pai, que está cheio de graça e verdade. 

Tudo o que foi escrito será cumprido. O dia do encerramento está            

próximo. A contagem regressiva final. A cortina final está para cair sobre            

aqueles a quem direi 'Nunca vos Conheci'.  
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Aos meus remanescentes, às minhas noivas, aos meus preciosos filhos          

e filhas de Deus, Eu digo que fiquem quietos e saibam que Eu Sou Deus.               

Saiba que a batalha pertence ao Senhor. Não saia de sua posição até Eu              

mandar você sair. Nisto, você verá as muralhas de Jericó e muitas fortalezas             

cairem e desabarem. 

Somente por minhas mãos, trarei sua família para o Meu reino. O fogo             

está chegando. Tempestades estão à porta.  

Eis que você observará somente com seus olhos o que Eu farei com os              

iníquos. 

Então, fiquem quietos meus filhos, embora a terra se mova, você verá            

a mão de Deus sobre você, e na vida de suas famílias.  

Acredite em Deus. Acredite também em Mim. Permaneçam firmes,         

Meus filhos, pois Eu estou aqui. Eu estou aqui. O EU SOU está aqui. 

 EU SOU QUE EU SOU.  

Acreditam! Confie em Deus! Acreditem também em Mim. 

Eu sou Jesus 
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