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Palavra recebida hoje em 30 de janeiro de 2020 

 

CONSIDERE ISTO, PARA QUE NÃO ESQUEÇA DE SEU DEUS 

 

Salmo 50 

Lucas 11:39-54 

Apocalipse 22:10-16 

 

Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus 

 

Isto é o que o Senhor diz ... 

 

Por amor de Meu Nome, para Minha glória, a batalha das almas            

pertence a Mim. Eu construirei Minha igreja e as portas do inferno não             

prevalecerão. Sim, Meu povo, Meus filhos, Eu sou o Cabeça de Minha igreja,             

ela é o meu corpo. Todas as coisas pertencem a mim. 

Quem é aquele que pisou na Minha Palavra? 

Quem é aquele que desprezou os Meus caminhos? 

Eu sou Aquele que sou desde o Princípio. Eu sou Aquele que lançou os              

fundamentos da terra desde o Princípio. Eu sou Aquele que colocou todas as             

estrelas em seu lugar nos céus. Eu sou Aquele que colocou a luz menor e a                

luz maior nos Meus céus. Pois Eu sou o SENHOR, o Criador do céu e da                

terra. 

Quem é Aquele que obscurece Minha Verdade, Minha Sabedoria? 

Por acaso Eu não seguro todas as coisas juntas? Por acaso não sou Eu,              

o SENHOR, que conheço todas as coisas, até mesmo as coisas desde o             

princípio? 

Todas as coisas me pertencem! Por acaso o gado em mil colinas não             

são Meus? Por acaso Minha presença não está contida em tudo? Por acaso             

não estou acima de TODAS as coisas? 

Por que parece impossível que Eu posso fazer todas as coisas? Eu te             

digo a verdade, muitos de vocês, bem no fundo do coração, não acreditam.             

Assim como Nicodemos não conseguiu compreender essas coisas do céu, até           

mesmo os milagres da terra, do mesmo jeito muitos de vocês não            

acreditam. Muitos de vocês estão doentes e destruídos por falta de           

conhecimento, conhecimento de quem Eu sou. 

Que tipo de Deus você está adorando? Em verdade vos digo que com             

as tuas palavras e as tuas ações você Me negas tudo o que Eu sou e tudo o                  

que Eu tenho lhe dado.  

Você não acredita! Você não entende as coisas do Meu Reino. Você            

não percebe que fala da boca de satanás. Eu falo para muito hoje em dia,               

1 

https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/01/30/consider-lest-ye-forget-god/


'Retira-te de diante de mim, Satanás; porque não compreendes as coisas           

que são de Deus, mas as que são dos homens. 

Quem seguirá o Meu caminho, este caminho estreito pelo qual poucos           

o encontram? 

Você está olhando na direção errada, você procura o conselho dos           

homens. Você procura palavras em muitos livros. Por que tem que ter a             

necessidade de muitos livros? Eu vos digo mas você não acredita! Você não             

confia em Mim para cuidar de tudo! 

Eu vos digo hoje: tema ao SENHOR, evite o mal, prepare os seus             

corações e os entreguem hoje a Mim. 

Óh nações incrédulas! 

Eu estou diante de você e você não percebe, com exceção da poeira             

no chão. 

Quem fez o olho? Quem fez a orelha? Quem criou a linguagem e a              

fala? Óh povo incrédulo, até quando Eu devo aturar você. Vós todos são             

guias cegos guiando outros cegos! Preste atenção, pois a vala está à sua             

frente e você está indo para o abismo. 

Os judeus buscam sinais, os gregos procuram conhecimento e         

sabedoria, mesmo assim para onde isso levou você? Isso tem te levado            

sempre ao homem e isso é uma armadilha para a morte. 

O que é o homem que você está atento a ele? 

Você alega que ainda não pode Me ouvir mas mesmo assim por que             

você não lê a Minha Palavra? Por que você consulta todos os manuais             

escritos por homens. Homens que não Me conhece? Em verdade vos digo            

hoje que um dia está chegando quando todas as suas ações de incredulidade             

resultarão em você ir para um lugar e, nessa prisão, não escapará! 

Escute! Ouça a Minha Voz! Vós sois de Belial! Vocês sois filhos do             

diabo! 

Me procure! Me Procure e viva! Como posso aplaudir seus caminhos de            

pecado, de descrença? Tudo o que não é de fé, é pecado. 

Em verdade vos digo que o Grande Engano é muito maior do que você              

possa imaginar. Mesmo assim, até mesmo nisso, você não acredita! E           

quando Eu vos digo que somente poucos encontrarão o caminho da Vida,            

você não acredita! 

Vá para seus falsos mestres, seus falsos profetas, pois Eu lhes declaro            

neste dia que eles são a madeira cortada pronta como lenha de fogo! Meu              

leque peneirador está em Minha mão e Meu fogo que não se apaga está              

chegando e quem ficará diante dele! 

Olhe ao seu redor! Da uma olhada - o que você vê? O que você vê são                 

decadência, morte, luto, pecado após pecado, ego após ego, ruína após           
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ruína, entulho após entulho! Tudo está desolado, tudo é destruição e tudo é             

um fedor de pecado que entra em todas as fendas nesta terra. 

Minha terra e Suas criaturas estão gemendo, esperando ver Meus          

Filhos e Filhas vestidos em seus novos corpos. Tudo é corruptível, mas Meus             

Verdadeiros Filhos e Filhas carregam dentro de si uma semente          

incorruptível. Eles são preservados, selados pelo Meu Espírito Santo e estes           

são Meus filhos que andam pela fé, eles obedecem ao Evangelho, o            

Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e eles ouvem somente a Minha voz, e             

não do homem. 

Tudo é entulho, pedra após pedra, desolação após desolação, mesmo          

assim você não percebe! Seu pecado é contra quem EU SOU, porque EU             

SOU QUE EU SOU, resultou que o julgamento tem que cair. Minha ira deve              

ser acesa, pois o cálice da Minha fúria não pode mais ser contido. 

Seus caminhos são abomináveis para Mim. Eu não consigo olhar para           

o que você se tornou e até mesmo suas ações pequenas constrangedoras            

estão sendo agora eliminadas, pois não há lugar mais para seus pecados            

contínuos, exceto pelo fogo da Minha fúria. 

Eu alerto. Eu falo. Eu imploro. Eu tenho adiado minha ira, oferecendo            

Meu amor, Minha graça e toda a Minha bondade para uma casa rebelde. 

Não posso mais conter os níveis de pecado, então chegou a hora de Eu              

agir, e, até mesmo nisso, você não acredita. Muitos continuam a zombar e             

escarnecer Meus profetas, apesar deles trazerem as Minhas palavras de Meu           

coração, Minha graça, Meu amor e, finalmente, Minha ira para aqueles que            

continuam empenhados em continuar no mal. 

Seus punhos trêmulos de raiva o seguirão até as profundezas do           

inferno, pois você Me recusou, embora Eu tenha falado com você desde            

quando criança. Eu vos digo, já chega… já chega! 

Eu conheço aqueles que são Meus e Eu os tenho separado e eles estão              

protegidos sob a sombra das Minhas Asas, muito perto de Mim. O hora está              

próxima, está aqui e tudo o que sobrou e o arrependimento pois o machado              

está encostado na raiz da árvore. 

Minha Palavra de fogo através de Meu João Batista através de Meu            

Elias está aqui! 

Hoje é o Dia em que você decide a quem servirás!  

A porta da Minha graça está somente uma fração de centímetros do            

fechamento.  

Oh! o quanto você irá lamentar e chorar! 

Sim, somente uma fração de centímetros para fechar e em um piscar            

de olhos, mais rápido que a velocidade da luz, a porta estará para sempre              

fechada [fim de uma era] e você vai saber quando isso acontecer!  

3 



Aqueles que lamentam agora, se alegrarão, e aqueles que se alegram           

agora, se lamentarão para sempre pois ficaram fora do Reino de Deus. 

E aonde habitareis é nas trevas eternas e tudo que ouvireis será            

lamento e ranger de dentes. 

Não atrase! Cada segundo conta, cada respiração conta, pois Eu estou           

exigindo uma contabilidade e muitas almas que estão contra Mim! 

Óh descrença! Óh nações incrédulas! Óh pessoas incrédulas! 

Para os que são Meus, vos digo: confie em mim, ande pela fé e não               

pela vista, continue a Me seguir. Não olhe para nenhum homem pois o             

temor do SENHOR está aqui e Minha Presença é terrível, Minha bondade é             

terrível e todos verão e prestaram atenção em quem Eu sou! 

Eu estou voltando muito em breve! O relógio está correndo, a           

contagem regressiva tem começado, o ponteiros para a meia-noite estão se           

aproximando rapidamente! 

ARREPENDER-SE! Enquanto ainda há tempo! 

Eu sou o SENHOR 

EU SOU QUE EU SOU 
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