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O Espírito Traz Vida 

 

Isto é o que o Senhor diz a você hoje ... Alegrai-vos Minhas Noivas              

amadas, pois Eu sou fiel e verdadeiro. Alegrai-vos sempre. Pois Eu sou sua             

força e a sua recompensa que está sempre perante você. 

EU SOU QUE EU SOU. EU SOU o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu               

sou sua grande recompensa. O tempo está bem perto de Meu retorno. E sou              

fiel e verdadeiro aos que são Meus. Eu sei aqueles que são Meus. Meu selo               

tem sido colocado em sua testa.  

Para aqueles que são puros, Eu me mostro puro. Para aqueles que são             

justos, Eu me mostro justo. Para aqueles que não obedecem e são            

desobedientes à Minha palavra e ao Meu evangelho, Eu sou severo em Meus             

julgamentos. 

Por Minha sabedoria somente, está a fundação de Meu reino. Eu sou            

um Deus santo. Eu sou um fogo consumidor. Um incêndio, mas           

simplesmente não se apaga. Meu Santo Fogo queimará tudo o que é da             

carne, tudo o que é da terra, até as cinzas. 

Nenhum tipo de trabalho da carne e suas obras entrarão no Reino de             

Deus. Somente o justo viverá, por fé somente. Na carne não se aproveita             

nada. Toda a carne será destruída. 

Há muitos que se chamam cristãos, que vivem pela carne somente.           

Estes são aqueles que confiam no homem. Eles tem torcido, tem confiado            

nas palavras de homens que falam sobre Mim. Até mesmo agora, eles olham             

para o braço da carne para lhes dar qualquer tipo de libertação. 

Por acaso o Meu braço é curto? Oh! vocês de pouca fé! Eu falo, pedi e                

será dado a você. Procure e acharás. Bata e a porta abrirá para você. Se               

você me procurar com todo o seu coração, você Me encontrará. Por que             

você desiste tão facilmente? e depois se vira para o homem. O que é o               

homem mortal para que te lembres dele? 
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Você declara fortemente que acredita em Deus. Bom, até os demônios           

acreditam e eles tremem. Por que você lê muitos livros a Meu respeito? Por              

que você não se volta para Mim, Jesus, pois Eu estou vivo? 

Apesar de você falar muitas palavras religiosas, você anda na          

descrença. Você anda na carne. Você anda nas tradições dos homens. Eu            

declaro neste dia que hoje você fala bem de Mim, mas os seus corações              

estão desesperadamente fraco. Sempre se alegrando nos trabalhos da         

carne. 

 

O Senhor continua dizendo … 

 

Eu sou de cima. Meu reino é de cima. Eu te disse a verdade, seu pai é                 

o pai de todas as mentiras. Ele é de baixo. 

Há aqueles que torcem Minha palavra e as coloca nas planilhas de            

perdas-e-ganhos. Dê ouvidos a Minha voz. Eu não estou à venda. Minha            

palavra não está à venda. 

Oh! nação adúltera, você tem Me vendido como fez Simão, o feiticeiro.            

Eu não estou à venda. Eu comprei você por um preço com o Meu sangue. Eu                

Me entreguei livremente. Então, dê livremente aos outros. Minha palavra          

não tem custo; exceto, para aqueles que andam na carne.  

Para a Minha amada noiva, Eu digo, tenha fé nos meus pequeninos. A             

alegria do Senhor é a sua força.  

Eu te digo neste dia... regozije-se. Alegrai-vos em Minhas forças          

apesar de estarem fraco. Alegrai-vos com canções de louvores quando          

estiver abatido em espírito. 

Eu estou retornando, Meu amado, para te refrescar. E com esse           

refrescamento que Lhe darei, refresquem os outros. Estou voltando para          

confortá-lo.  

E com o Meu conforto, você confortará seus irmãos e irmãs.  

Eu, o Senhor, não demonstro parcialidade. Eu não mostro favoritismo.          

Pois Eu amo cada um dos Meus filhos, individualmente. 

Cada um é precioso, único e adornado com Minha coroa de graça. 

Eu tenho coroado cada um de vocês com presentes do mesmo Espírito            

Santo.  

Aqueles que andam na carne, tem os frutos do ciúme, inveja,           

amargura, ambição egoísta, discórdia, dissensões, mas vocês são filhos da          

luz. Vocês não são filhos de destruição.  

Eu tenho dado dons diferentes para cada um de vocês, de acordo com             

o Meu desejo Eu te dei. Existe um senhor. Um batismo. Um Espírito Santo.              

Eu tenho, em abundância, muitos presentes para lhe dar. Não se deixe ser             

tentado para trabalhar com a armadura da carne. Eu tenho alertado que            
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aqueles que andam dessa maneira, eles não pertencem a Cristo Jesus,           

apesar deles falarem bem de Mim. 

Por acaso não falei que você os conhecerá pelos seus frutos.  

Então, alegrem-se Meus filhos, regozijem-se. Embora você seja fraco,         

você é forte. Embora você seja perseguido e passe por muitos problemas,            

Eu estou com você.  

Eu crio caminho onde não há caminho. Eu faço caminho pelo deserto.            

Eu separo muitos mares. Abro muitas portas. Nisso então, Meus filhos, vão            

para a Minha terra prometida. 

Aqui, você deve habitar no Meu descanso. Aqui, você deitará no meu            

sábado, ao lado de águas calmas. 

Eu vim para lhe trazer vida e paz. No entanto, minha espada da             

verdade, Minha palavra, dividirá a verdade do erro. Sendo assim,          

conhecerás aqueles que Me pertencem. 

Tenha bom ânimo, meus pequeninos. Eu estou te levando através do           

Meu Espírito somente. Eu estou te levando a um lugar onde você florescerá             

na liberdade de Cristo Jesus.  

Pois Eu sou aquele cujo braço não é curto. Eu sou Aquele no qual nada               

é impossível. Eu sou aquele que é fiel e verdadeiro. 

Antes de Abraão existir, EU SOU. EU SOU QUE EU SOU. Eu sou Jesus. 

Eu estou voltando muito em breve Minha noiva, Minha igreja. Eu sou o             

seu marido. Eu sou o seu noivo. Tudo está definido. 

Tudo está preparado. Fiquem firmes Meus filhos, somente pela força          

do Meu braço, Eu os trarei para os meus braços eternos. 

Eu sou seu Príncipe da Paz. Eu sou o seu Pai eterno, seu Conselheiro. 

Eu sou Aquele que foi, e é, e está por vir.  

Fique firmes. Continue a habitar em Mim, pois sem Mim você não pode             

fazer nada. 

Eu sou Jesus. 
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