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Cristo Que é a Nossa Vida - Palavra e Visão 

 

E é isso que o Senhor escreveu através de mim ... 

 

Ele abriu com estas palavras ... 

 

Eu sou o Senhor. Esse é meu nome. E a Minha glória, Eu não darei a                

outro. Nem Meu elogio a imagens esculpidas. Sim, Eu sou o senhor e não há               

nenhum outro. Quem é poderoso para salvar? Por acaso não sou o primeiro             

e o último? Por acaso não sou o Alfa e o Ômega? O começo e o fim? Eu não                   

sou o Pão da Vida? Não sou Ele que guia os cegos? E aquele que tem o                 

poder de circuncidar seus corações do alto? Por acaso não o ressurreição e a              

vida? Não sou Ele que tenha coberto você com vida? com Meu sangue? com              

Minha graça? com Meu amor? 

Sim, mesmo nisso, declaro que muitos não acreditam. Você se          

esconde como Rei Saul. Você se esconde como Judas. Mas eu lhe digo, Eu              

venho assistindo. Meus sete olhos percorrem esse minúsculo planeta         

chamado Terra. Você são como gafanhotos aos Meus olhos. Eu escuto cada            

a palavra; todos os pensamentos sombrios. A hora da exposição está aqui,            

oh Meu povo. 

Você fala, “vou achar uma vida! Eu quero me encontrar!”. No entanto,            

você anda tanto somente para ver que está andando em seus pecados. Você             

carrega em seu corpo a morte, e não a vida.  

Muitos de vocês dizem: “Deus nunca me mandará para o inferno”. Eu            

falo que muitos não acreditam nesse lugar, nem acredita em Mim, e nem Me              

dão reverência. 

Eu digo que sou Eu que tenhos as chaves da vida, da morte e de               

Hades.  

Você estuda as escrituras pensando que, lendo-as e observando-as,         

você merece a vida eterna. Eu te digo a verdade que sua descrença em              

quem Eu sou, sua rejeição de Meu nome, sua rejeição de levar uma vida              
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santa, significa que você ainda permanece em seus pecados e você morrerá            

em seus pecados. 

Ache uma vida! De que vida você está falando? Tudo o que está sobre              

você agora, a menos que você se arrependa, é a morte. Poeira e cinzas - do                

pó você veio, e para pó, você voltará. 

Oh nação pecadora! Vocês estão carregados de pecados. Vocês são          

uma ninhada que praticam o mal. Você não percebe a sua cegueira, sua             

miséria e seus trapos imundos que estão sempre diante de Mim. 

Hipócritas! Suas ninhadas de víboras! Suas vidas, suas obras,         

empurram você para o caminho largo da destruição.Eu te digo a verdade            

que os colhedores de impostos e as prostitutas estão entrando no Reino de             

Deus, adiante de você. Você confia em seu próprio entendimento. Você           

inventa, publicamente, mais maneiras para fazer os homens seguirem os          

seus exemplos, sua vida de morte. 

Oh! casa rebelde! Vocês, pessoas teimosas e de dura-cerviz! Quem te           

enfeitiçou? Você carrega adiante de você seus próprios provérbios para          

atraírem muitos para suas próprias maneiras, e seus próprios pensamentos. 

Eu te digo a verdade que você está na morte e você leva muitos à                

morte e à destruição eterna. 

Minha glória é revelada agora mesmo. Todo presente bom e perfeito           

vem de cima. Você se deleita com suas palavras inteligentes. Você tem suas             

próprias palavras em alta estima. Sim, Eu te digo que não há nenhum             

espaço em seu coração para Deus. 

Apesar de você falar de Deus, enquanto ao mesmo tempo destrói os            

Meus filhos verdadeiros, tudo isso você faz, e leva outros a fazerem isso             

também, Eu tenho garantido um lugar para você no inferno, por toda a             

eternidade. 

Nesse lugar, inferno, não há luz. Não há nada para saciar sua sede.             

Não haverá sol, nem lua, nem estrelas; será uma separação absoluta e            

eterna de Mim. Escuridão absoluta e condenação para sempre. Uma prisão           

onde a vida é extinta. Esta é a Segunda Morte. 

Fogo. Calor. Calor permanente, para sempre. 

Arrependa-se, pois o tempo está próximo. O tempo está se esgotando.           

A porta da Graça, da Esperança, está chegando à sua conclusão final.  

Avise, avise, meus profetas! Meu povo, Meus mensageiros! Toque a          

trombeta em Sião! Minha glória nunca foi revelada em toda Sua medida até             

agora. Minha ira, também, foi retida em graça e misericórdia, mas o cálice             

da Minha fúria acabou. Agora, está começando a transbordar. Mesmo assim,           

até mesmo agora, nesta última hora, Minha ira corre ao lado de Minha             

graça. Mas a porta da graça está se fechando. 
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Para o Meu povo, santo amado e redimido pela Minha mão, Meu            

Espírito Santo te transbordará. 

Sim, Meu cálice da unção será para aqueles que são a minha mãe, o              

meu irmão, a minha irmã, pois vocês são filhos da vida, vida eterna. 

Vocês são filhos que passaram da morte para a vida. Você passou da             

destruição para os pastos verdes, com águas mansas de graça e muita            

abundância. 

Você pertence a Mim - aqueles que fazem a vontade de Meu pai. Você              

pertence a Mim - aqueles que pegam a cruz e me seguem. Você é Meu -                

aqueles que perdem suas vidas por minha causa, pois isso, é vida. Vida em              

Mim. Vida em Mim, Jesus, para a vida eterna. 

Sem Mim, você não tem fôlego. Você não tem vida. Minhas palavras            

vêm do Meu pai. Eu faço essas palavras conhecida por você através do             

Espírito Santo. Este é o Meu presente para você do Pai. Este presente do              

Meu Espírito Santo é exatamente isso - um presente. E assim é a fé. Todos               

os nossos presentes são dados em amor. Concedido sobre àqueles que           

realmente se arrependeram. Dado àqueles que abandonam tudo por mim e           

pelo Meu evangelho. 

Meu convite é tudo, assim como você lê em Minhas escrituras, até o             

jovem rico. Meu convite é para todos aqueles que acreditam no Meu nome e              

obedecem ao Meu evangelho, Meus Mandamentos de Amor. 

Eu vejo muitos corações, cujos corações estão longe de mim. Eu digo            

a verdade que Deus não pode ser zombado. Eu testo minuciosamente todos            

os motivos - aqueles que não estão preparados para o Meu Fogo Sagrado,             

cairão junto com os Caídos [anjos caídos] - esses, cujos os corações, você             

confia com os prazeres vulgares deste mundo.  

Ache uma nova vida! O coração é verdadeiramente enganoso acima de           

tudo. 

Eu, Jesus, sou de cima. Meu Reino não é desta terra. Meu ensino, Meu              

Espírito Santo vem de cima. Meu pai só tem o céu em mente. 

Oh! nações enganadas! Oh, como Meu coração dói porque você          

escolhe acreditar nas coisas deste mundo. Como pode Minha santidade se           

apegar aos desejos terrestres mais profanos? 

O fogo está chegando. O fogo está chegando. O fogo sagrado está            

chegando. O fogo sagrado está chegando. A santidade está descendo. A luz            

está chegando para separar as trevas. O fogo refinador está aqui. Ele vai             

abranger todas as partes desta terra. 

Meus pés tem tocado nesta terra. Fogo de raio. Fogo de vulcões. Fogo             

dentro dos tornados (redemoinhos) estão chegando.  
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Prepare você o caminho do Senhor. Prepare você o caminho do           

Senhor. Prepare você todos os habitantes para encontrar com Seu criador -            

Seu Deus.  

Pois Eu sou ele, e não há outro. Não há nenhum Deus ao meu lado.               

Não, nem um. Eu sou o Primeiro e o Último. Eu sou a testemunha fiel. Eu                

sou o primeiro gerado dos mortos. Eu sou o príncipe dos reis desta terra. Eu               

sou aquele que lavou seus pecados em meu próprio sangue. 

Eis que estou vindo sobre as nuvens e declaro que todos os olhos me              

verão. Toda a terra chorará ao ver a minha glória.  

Pois Eu sou aquele que sou completo em glória. Minha glória é santa e              

pura. Eu sou o Primeiro e o Último. Não há ninguém como eu. Nem sequer               

um. 

Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sem estar em Cristo Jesus, você não            

tem vida. Eu sou aquele que vive, e que estava morto, e eis que estou vivo.                

Vivo para sempre. 

Eu sou Ele que possui as chaves do inferno e da morte.  

Arrepende-se, Eu te digo hoje. Não se engane com os Caídos. Minha            

ira está aqui. O tempo está muito, muito curto. O fim está logo na esquina. 

Arrependa-se! Pois o Reino de Deus está aqui. Arrependa-se e dê           

frutos de arrependimento, porque Eu sou Ele e não há outros deuses. 

Não há outro salvador. Não, não um sequer. 

Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se. 

EU SOU QUE EU SOU.  

Perante Mim, não há outros deuses.  

Antes que Abraão existisse, EU SOU.  

Santo. Santo. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. 

 

 

 

 

 

2017-Vision… 

Paredes de fogo estão protegendo aqueles que são de Jesus. Este fogo            

lhe consumirá se você não estiver com Jesus. 

A hora tem chegado. Há muitas atividades no céu.  

Jesus está nos escondendo das trevas. 

Deus estava impedindo o mal. 

Este é o momento de se entregar tudo a Jesus. 

O ABBA criou um anel de fogo na boca. E Ele soprou para a terra para                

proteger aqueles que pertencem a Ele. 
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O Senhor pôs os pés no chão como Sodoma antes do julgamento. Ele             

tem colocado os pés na terra hoje. 

7 paredes de fogo ficam cada vez maiores para proteger os eleitos. 

7 anéis e paredes de fogo entraram na terra. 

As trevas estão chegando de cima e de baixo.  

 

Diga a eles para se arrependerem. 

Armazéns no céu estão agora abertos para os julgamentos. Raios          

estão prontos para julgamento. Tornados maciços e raios estão prontos. 

 

Diga a eles para se arrependerem. Diga a eles para se arrependerem. 
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