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Você está pronto para morrer por seu rei? 
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Você está pronto para morrer por seu rei? Você está pronto para            

perder tudo por seu rei? Até suas vidas? Pois em verdade vos digo que o dia                

que se aproxima, rapidamente, o que está escrito nas páginas da Minha            

Palavra, e que parece para muitos um futuro distante, logo se manifestará. 

Mas muitos de vocês nem sequer leu sobre o que Minha Palavra fala.             

No entanto, dentro dela, está contido tudo o que você precisa saber e             

entender para passar pelos eventos vindouros na Terra. 

Agora é a hora de ter o conhecimento e o entendimento de que você              

precisará para permanecer em fé contra seus inimigos e os poderes das            

trevas. Como você pode esperar prevalecer se você é fraco em saber e             

entender o que Minha Palavra diz? Você se incomoda em vestir a armadura             

que Eu lhe dei na Minha Palavra? Muitos de vocês ainda têm uma mente tão               

carnal que a mera menção à armadura e imediatamente pensam na           

armadura física dos dias passados. Mas eu lhe digo, seu inimigo é espiritual             

e feroz, e essa ferocidade se manifestará em atos altamente malignos de            

brutalidade e destruição. 

Não se iluda. Você não pode combater este inimigo apenas por meios            

naturais. Você acha que você pode se esconder? Não haverá esconderijo           

seguro, exceto em Mim.  

EU SOU o lugar secreto dos MAIS ALTOS. Meus anjos respondem à            

minha palavra falada. Se você não conhece a Minha Palavra, como eles            

devem agir em seu nome, se você não pode liberar a Minha Palavra falando              

isso? 
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Se você lesse a Minha Palavra por si mesmo, em vez de receber ela              

dos líderes de igrejas, em breve receberia uma abundância de entendimento           

sobre tudo o que precisa saber e ser capaz de fazer.  

Mas muitos de vocês deixam seu aprendizado espiritual para os outros           

para ensiná-los e, então, tratam a Minha Palavra como uma piada, onde            

você escolhe o que é mais agradável aos seus gostos e desgostos, e àquilo              

que agrada seus ouvidos e encanta sua audição. 

Eu lhes digo agora que sua falta de interesse e zelo por se aproximar              

de Mim é bastante desanimadora, pois vejo tudo e sei tudo. A menos que              

você leve a sério a Mim e a Minha Palavra, isso não será muito seguro para                

você e sua família.  

Que parte da oração a meu pai que Eu lhe dei, que você não entende?               

Por que você não ora e divulga diariamente, juntamente com outras           

escrituras da Minha Palavra que lhe trarão grandes benefícios? 

Em verdade, digo que chegou a hora de adquirir coisas que não são             

necessárias em sua vida. Somente aquilo que é necessário você deve pedir a             

Meu Pai. Pois, o que não é necessário, não será dado. Muitos de vocês não               

têm idéia do sofrimento; não tem idéia de não ter as coisas e não tem idéia                

do trabalho manual. No entanto, Eu lhes digo, os tempos que estão se             

aproximando rapidamente trarão tudo isso e muito mais dificuldades à sua           

porta. Qual será a sua resposta? 

O que é tão difícil de entender nisso? Vou lhe dizer qual é a              

dificuldade. Muitos de Meu povo não sabem o que precisam saber porque            

estão contentes com o estilo de vida que foram propagados por seus líderes             

e comunidades da igreja, e por sua própria apatia para ir além do conforto              

de suas vidas condicionadas. Como avestruzes com a cabeça na areia, você            

se recusa a ver o que está acontecendo descaradamente ao seu redor. 

Coloquei meus vigias na parede que emitem os alarmes e liberam os            

avisos. O tempo para avisar não é à vista do inimigo, mas quando há              

conhecimento de um inimigo. E quando houver conhecimento dos planos do           

inimigo, isso deve ser divulgado em tempo hábil, para que todo os planos             

necessários e proteção possam ser implementados.  

Meu povo! Meu povo! Meu coração lamenta por aqueles que não           

prestam atenção às advertências de Meus vigias e por aqueles que nem            

sabem que advertências foram dadas. 

O mundo é um lugar cego e o barulho acontecendo são diabólicos,            

criando todo tipo de distorção e depravação. O ar é tóxico e sujo, e o caos                

da agenda desenfreada do politicamente correto, neutraliza todas as formas          

de decência e capacidade de bom senso.  
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Você deve se libertar do mundo e se voltar para Mim. Sair do mundo e               

o fedor e a sujeira de seus sistemas e processos. O que está segurando              

você? 

Por que você demora? Você será levado com o mundo se continuar            

indeciso entre Meu Reino ou o mundo. 

Minha fidelidade é um escudo. Um escudo para você. Eu defenderei           

ferozmente aqueles que são Meus. Mas, nem Eu posso interferir com sua            

liberdade de escolha. Você deve escolher por si mesmo a quem você servirá. 

Não fique sentado em cima do muro. Se não escolher é a mesma coisa              

de escolher. E eu disse na Minha Palavra que eu vomitarei da minha boca se               

você estiver morno. Portanto, não seja morno. Pare de sentar em cima do             

muro como se você tivesse todo o tempo do mundo.  

O tempo não pode ser contado. Em breve, o tempo restante será            

preenchido com medo e caos. E pode ser tarde demais para você escolher             

então. Escolha agora viver para Mim e receber a abundância da Minha graça             

para prover e manter você. A minha mão está estendida para você por             

enquanto; mas em breve segurará a espada da minha força em batalha.            

Escolha. Me Escolha! Viva. Viva para Mim! 

Eu sou Jesus. Seu REDENTOR e seu REI. 
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