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O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu Nome. Eu sou cheio de             

misericórdia, cheio de graça, paciente em longanimidade para com o Meu           

povo. Minha bondade nunca acaba. 

Aqueles que se humilharem diante de Mim, Eu o levantarei no seu            

devido tempo. Retorna, oh povo Meu povo, retorna para seu descanso,           

porque Eu sou aquele que preserva os simples. Eu sou Ele e, ao meu lado,               

não há outro. 

Ame o SENHOR todos vocês santos de Deus, porque Ele não tem            

tratado contigo de acordo com os nossos maus caminhos. 

Ouça-Me, Meus filhos, ouça a Minha Voz, porque Eu sou o SENHOR            

que te cura. Eu tenho ouvido os seus gritos; Eu tenho ouvido todas as suas               

súplicas para Mim. Eu abaixei Meus ouvidos e Eu mesmo Me inclinei para             

você. 

Você é a ovelha de Meu pasto e Eu te chamei e te salvei do domínio                

das trevas para a minha gloriosa luz. Eu rendi os céus e vim até você               

quando você não estava Me procurando. Eu fui o único que vim procurá-lo.             

Eu vim reivindicar o que foi perdido. Eu te procurei no alto e baixo, na noite                

e no dia, chamando o seu nome. Eu vim quando você não sabia qual              

caminho iria seguir. Eu fui Ele que te guiou a todas as coisas boas. 

Eu sou o Bom Pastor. Minha bondade está sempre diante de você.            

Minha bondade o rodeia, porque tudo a meu respeito é bom. Minha            

misericórdia é Minha bondade, Minha graça abrange toda a Minha bondade. 

Eu tenho lhe preservado e te protegido do mal. Eu te protegi daqueles             

inimigos que você não vê. Eu te cobri gentilmente, enrolando você na roupa             

da salvação, a cobertura de Meu sangue. 

Apesar de ter me custado muito sofrimento, Eu derramei o Meu           

sangue por você, para que assim, Eu possa cobri-lo. Sem a cobertura do             

Meu sangue, não há remissão de pecados. 

Sim, o SENHOR, o SENHOR, esse é o Meu nome e desde a fundação              

do mundo, Eu te conheci. Eu te formei. Eu te criei porque te amei com um                

amor eterno. Vocês não tem conhecido toda extensão do Meu amor porque            
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Ele contém tanta bondade, que te sobrecarregaria. Então, vocês vêem Meus           

filhos, Minha bondade é terrível, difícil de suportar. 

Minha bondade, Me trouxe aqui para esta terra. Não existe nenhuma           

parte em Mim que haja escuridão. Eu sou Luz. Eu sou uma Luz pura e ne                

MIM não há trevas. Eu vim de cima, de Meu Pai, pois Eu e o Pai somos Um.                  

Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu SENHOR. Eu sou o seu Bom Pastor. EU SOU                  

QUE EU SOU. 

Somente aqueles que entram na Minha Luz, pois é mais brilhante do            

que os sóis mais brilhante, pois Eu sou a Luz completa. Somente na Minha              

Luz, você consegue suportar à Minha bondade, pois ela é muito terrível.            

Minha Luz é ofuscante e nenhuma carne, nenhuma obra da carne, pode            

resistir à Minha Luz. 

Então, você vê Meus filhos, tem havido muitas coisas que você foi            

incapaz de suportar. Eu tive que colocá-lo no fogo do refinador. Eu tive que              

testar seu coração para prepará-lo para ficar diante de Mim. Eu tenho            

separado muitos para longe de vocês, esses desse mundo, tudo isso Eu faço.             

Eu vim para purificá-lo de todas as maneiras, para que Minha bondade possa             

passar diante de você. 

Certamente, vocês são Meus filhos, aqueles que são obedientes por          

Minha Mão, por Minha direção, pois como podem permanecer em Mim se            

vocês contaminam com outros ou com as coisas deste mundo? 

Eu estou te lavando e te limpando agora com a Minha Palavra, com o              

Meu sangue, pois somente isso fará com que você possa entrar no Santo dos              

Santos. Através do Meu Fogo santo, através da Minha graça que vos cobre,             

a toda a bondade, sereis santos para Mim. 

O que você aprendeu pelo homem não tem valor nenhum no Reino de             

Deus. Meu Reino é de cima. Muitos estão perdidos, nadando na lama tão             

profunda que é como areia movediça e que serão devorados, perdidos para            

sempre nas trevas sob a terra.  

Muitos, e digo que são muitos, eles não escaparão da segunda morte.            

O engano é tão profundo, tão grave que somente aqueles que realmente            

entregam tudo ao Meu Poderoso Nome, somente aqueles que se humilham           

diante de Mim, aqueles que Me chamam e continuam em um           

arrependimento verdadeiro, arrependimento que produz frutos, frutos       

duradouros, estes serão salvos. 

Os tempos são terríveis, a decepção é tão profunda que os rios das             

trevas correm por todos os continentes da Terra. A treva está aqui Meu             

povo. Você está caminhando entre grandes profundezas das trevas, mas          

Minha Luz está guiando você. Eu estou descansando você na sombra das            

Minhas Asas e Eu sou Aquele que está preservando a sua alma. Esta é a               
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Minha bondade. Esta é a Minha graça. Minha cobertura está sobre porque Eu             

te amo. E porque Eu te amo, Eu vou para todos os níveis para resgatá-lo. 

Meus filhos andarão na terra dos que Vivem e no Meu Reino é vida,              

vida eterna. Não haverá mais morte, nem mais dor, nem mais choro, nem             

tristeza, então venha Meus filhos, pois o tempo está chegando.  

Rasgue seus corações neste Dia. Entregue tudo para Mim e não pense            

em nada sobre a sua vida, pois você não pode acrescentar ou tirar nada se               

preocupando. Pois eu, o SENHOR, seguro todas as coisas juntas. Eu junto            

todas as coisas juntas para o bem. 

O SENHOR, o SENHOR, este é o Meu nome. E assim será que Eu te               

mostrarei toda a Minha bondade. Porque Eu te escolhi desde a fundação do             

mundo. Eu te chamei para Mim. Você é meu, pois eu tenho lhe chamado. 

Então, aproxime-se de Mim, Meus filhos, pois o tempo está se           

aproximando, onde você verá a Nova Jerusalém descendo dos novos céus. 

Tu és o Meu povo e Eu serei para sempre o teu Deus. Eu, Eu mesmo,                

vou enxugar cada lágrima dos teus olhos. E, aquele que vencer, herdará            

todas as coisas e você será o Meu filho e Minha filha. 

Eu sou o Ômega; Eu sou o Fim. E então assim será, como no Começo,               

pois faço todas as coisas novas. 

EU SOU QUE EU SOU. 
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