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EU VOU LIBERTAR VOCÊ DA ARMADILHA DO CAÇADOR 

 

Isto é o que o Senhor escreveu através de mim ... 

 

Eles têm olhos para ver, mas são todos cegos. Eles têm ouvidos para             

ouvir, mas ficaram entupidos pois seus ouvidos estão cheios de cera grossa. 

Seus corações falam, cantam proclamam Meu nome, mas eles estão          

longe de Mim. Embora Eu seja santo, alto e elevado, mesmo acima do Meu              

trono, aqueles olhos são fechados [e não conseguem Me ver]. Eles se            

recusam a ser convertidos e curados. 

Meus filhos, Eu sei das angústias que você está passando. Conheço as            

artimanhas do diabo, pois ele é um campeão de grandes palavras; usando            

charme, mas com uma língua de víbora. 

Certamente, Eu, o Senhor, libertarei você da armadilha do caçador.          

Porque você Me ama, Eu te escondi sob a sombra das Minhas asas. Você              

mora no Meu tabernáculo secreto. Meus braços justos e fortes estão te            

protegendo do mal. 

Essas pessoas que te criam armadilha com palavras enganosas e          

plausíveis, são aquelas pessoas que ouvem Meu evangelho, mas não          

entendem. Eles vêem o Reino de Deus mas não percebem os Meus            

caminhos. Esses discípulos são os mencionados sobre o trigo e o joio. Estes             

são o joio cuja semente Satanás semeou - ao lado dos trigos que são as               

sementes da justiça.  

A ira de Deus tem sido revelada do céu contra esses incrédulos            

homens. Essas pessoas enganam as pessoas que seguram a verdade na           

injustiça [os que estão fora da justiça acreditam neles]. 

Seus corações tolos tem ficado mais escuros e nunca compreendem o           

verdadeiro significado das Minhas parábolas porque não lhes foram dados          
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entendimento. Mas, Meus filhos, Eu tenho esclarecido para vocês Minhas          

parábolas. 

E muitos, ao seu redor, saem para espioná-lo porque você tem           

liberdade em Cristo. Pois digo a verdade que aqueles que estão Comigo            

estão em liberdade e independentes. Muitos não entendem porque eles          

recusam a verdade nas condições que eles criaram para eles perante Mim. 

Estes são eles que recebem a minha Palavra entre os espinhos, mas o              

cuidado deste mundo e a fraude da riqueza tem sufocado as minhas            

palavras. 

Essas pessoas não deram frutos. Todos eles são trabalhadores         

infrutíferos da iniqüidade. Seus caminhos enganosos, suas línguas        

mentirosas, sei que sua astúcia cairá na Minha rede de julgamentos. 

Não temam, Meus pequeninos, Eu conheço aqueles que te traíram.           

Aqueles que te traíram, Me traíram. Embora tenham falado bem de você,            

seus corações estão cheios de malícias e pretensões, até o topo. Certamente            

Eu os livrarei, Meus filhos, da armadilha do caçador. Certamente, lhe darei            

uma saída, pois Eu sou a porta para alegria. 

Eu sou a porta para a vida e vida em abundância.  

Há uma porta de esperança, Meus filhos. E Eu estou fazendo um            

caminho para você agora mesmo. Somente pelo Meu poder, pelo Meu           

próprio braço forte, que Eu vou libertá-lo da armadilha do caçador.  

Anime-se, meus amados. Eu tem ouvido seus choros. Eu tenho visto           

todos que não são sinceros que tem tentado atraí-los para seus próprios            

pensamentos e maneiras. Eu vou pagar de volta cada coisa errada que você             

tem recebido. Eu jogarei para fora aqueles que tem lhe causado danos            

incalculáveis. Pois em meus olhos, isto é alta traição contra o Senhor dos             

Senhores e o Rei dos Reis. 

Esses homens, essas pessoas são o joio que ficava ao seu lado, muitas             

vezes bem próximo de você. Eles estão prontos, Eu falo, para ser colhidos             

por Meus anjos. Eles estão com galhos prontos para serem queimados. 

Estes são sementes que foram semeadas pelo diabo. O fogo os espera.            

Talvez alguns invoquem o nome do Senhor, talvez eles aprendam a falar            

palavras que não enganosas.  

Sim, Meus filhos, Eu tenho visto suas lágrimas como Ana que, depois            

de ter sido provocada por tanto tempo, veio a Mim na amargura de sua              

alma. Contudo, Eu, o Senhor, digo a você que Eu conheço o seu final, Meus               

filhos. É um final de Esperança. Um final com um futuro de vida e paz. 

Venha a Mim, Meus filhos, porque ouvi seus gemidos. Eu tenho visto            

aqueles ao seu redor que brincavam de trapaça com a Minha Palavra. Mas             

Eu digo a verdade, apesar deles ouvirem com os ouvidos, eles não            

entendem e nem percebem as coisas do Reino de Deus. 
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O Senhor continua dizendo … 

 

Meus filhos, Eu escolhi as coisas tolas deste mundo para envergonhar           

os sábios. E Eu destruirei todas as palavras do homem. Eu vou humilhar             

muitos quando Eu vier em Minha glória. 

Nenhuma carne se gloriará na Minha presença. Mas vocês, Meus filhos,           

estão em Cristo Jesus. E a justiça Dele é a sua justiça. Você é santificado.               

Você é resgatado. 

Veja, Eu coloquei uma Pedra Angular em Sião. Mas é rejeitada pelos            

homens. É uma ofensa. E eles traem a Cristo Jesus com seus próprios             

caminhos. Eles amam a tradição humana ao invés de serem transformados           

pelo Espírito de Deus. 

Aquietai-vos, Meus filhos. Aquietai-vos e vejam a libertação do         

Senhor. Sim, certamente Eu te livrarei da armadilha do caçador. 

A batalha pertence a mim. Coloque sua esperança em Deus. Pois você            

ainda louvará o Seu nome glorioso. Eu lhes declaro hoje, Meus filhos, que             

nenhuma arma formada contra você, prosperará. E toda língua que se           

levantar contra você em juízo, será condenada. 

Hoje, proclamo a abertura das portas da prisão. E para aqueles que            

estão presos, proclamo liberdade em nome de Jesus. 

Eu, o Senhor, venho trazer consolo para todos aqueles que choram.           

Para dar a você a beleza sob a cinza. Para dar a você o óleo da alegria sob o                   

luto e um vestuário de louvores, em vez de um espírito de peso.  

Você é do meu plantio. Vocês são minhas árvores de justiça. Você é o              

plantio do Senhor. Sim, hoje, neste dia, decreto e declaro liberdade e            

independência no Nome de Cristo Jesus. Pois certamente, Eu libertarei você           

da armadilha do caçador. 

Eu sou Jesus. E vocês são meus filhos, minha noiva.  

Hoje, Eu te liberto. 

Amém. 
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