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NA CORTE DO SENHOR 

 

Aqui está o que o Senhor está dizendo hoje ... 

 

Venha para a habitação. Venha e fique na minha corte Meus filhos.            

Venha ao meu Santo dos Santos. Aqueles que andam Comigo são puros e             

sem culpa. Venha a Mim, a Fonte da Vida para as Águas de Todas as               

Estações, onde há cura, bálsamo de cura, para suas almas. 

Eu estou sentado no Meu Trono pela Semente de Mostarda, que se            

transformou em uma poderosa árvore. Aqui, todos os Meus pardais tem           

ninhos em segurança. Aqui, Meus filhos, é o seu verdadeiro lar, comigo. 

Não olhe para o seu lugar temporário aqui na Terra. Não olhe para a              

tenda temporária de seu corpo, sua carne. Pois o que está adiante é novo e               

mais glorioso do que você pode imaginar. 

Eu conheço o fim desde o começo. Eu sou o Omega. Eu sou o alfa. Eu                

sou o Alfa e o Ômega. Eu sei o seu esperado final. Eu lhe mostrei o final,                 

pois aqui é o seu começo. Um novo final deve superar, e muito, o seu               

começo. 

Por acaso você não sabe que Eu estive com você nos fogos da              

Aflições? Por acaso você não sabe que Minha Graça cobriu sua cabeça            

quando uma torrente de abuso foi jogada sobre sua vida. Pois eu, Jesus,             

peguei todas as suas enfermidades. 

Eu coloquei em Mim mesmo cada maldição proferidas sobre sua vida.           

Aqueles que tentaram esmagar o seu espírito, não conseguiram! Aqueles          

que tentaram tirar a sua vida, não conseguiram! Pois EU SOU a ressurreição             

e a vida. 

Aonde você estava fraco, eu aumentei sua força. Quando o inimigo           

veio contra você, de tempo em tempo, atrapalhando seus esforços para Me            

conhecer ainda mais, fiquei na brecha por você, intercedendo ao Meu pai,            

por você. Eu sou Seu mediador. Eu sou a ponte para o Meu pai. Eu fiz isso. 
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Eu tenho varrido todas as suas ofensas com o Meu sangue. Eu protegi             

não apenas você, mas seus filhos também. Não tenho declarado em minha            

palavra que todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor? 

Você não sabe que Eu cubro toda a sua casa? Até mesmo aqueles de              

sua casa que não reconhecem minha bondade. Esta é minha misericórdia e            

graça para com você, porque você tem reconhecido o Meu nome. 

O Meu nome está acima de todos os nomes. A Minha glória está acima              

de toda a glória no céu e na terra. Aqueles que tem te odiado, que tem te                 

desprezado, que colocaram pedras de tropeços para fazer você pecar, irão           

sentir as varas de Meus castigos. 

Mesmo assim, até mesmo nisso, minha misericórdia fluirá, porque         

você coloca todas as coisas aos meus pés. Eu tenho movido o Céu e a Terra                

por você para trazê-lo ao meu Local de Habitação de segurança. Minha            

fidelidade é verdadeira. Minha misericórdia nunca acaba. Meu amor por você           

é imenso. Minha salvação é forte enquanto Eu te tiro do poço de lama e das                

profundas águas do pecado. 

Eu sou seu sol. Eu sou seu escudo. Eu te coloquei perto de meu altar.               

Eu planejei o seu andar para você se aproximar de Mim. Para que você              

pudesse Me chamar para lhe ajudar. Oh, como Eu chorei de alegria quando             

você Me chamou, Meu filho, Eu tenho sempre esperado por você. 

O Meu olho está sempre no pardal caindo, mas oh, o quanto Eu te              

cutuquei em sua angústia, sussurrando 'Me chame Meu filho, Eu estou aqui.            

Eu estou aqui'. 
Você não entende isso Meus pequeninos queridos, Meus preciosos         

filhinhos? Eu tenho orquestrado tudo desde que você nasceu.  

Por acaso Eu não levanto as montanhas e achato elas? Eu não arranco             

o mal para plantar minha bondade naqueles, nos quais, Eu amo? Eu não tiro              

o mal de uma casa e coloco você em um lugar de graça? Em um lugar de                 

descanso? Um lugar onde Meus propósitos trarão vida e paz para você e se              

alegrará em abundância. 

Eu sou Aquele que despeja o mal. Eu rebaixo todos ao pó, os que              

servem Belial. Eu joguei muitos em uma cama de espinhos, sabendo que            

seus corações estão empenhados no mal e são atraídos facilmente na           

sedução das riqueza. 

Porque estas plantas de espinhos de gente estão contra Mim. Eles se            

opõem a Mim a todo momento, olhando apenas para si mesmos, cuidando            

da própria pele deles. Mesmo assim, que lucros eles tiveram?  

Pessoas tolas! Eles não Me procuram, exceto ao blasfemar Meu Nome,           

pedindo as riquezas deste mundo. Aonde você acham que será o final deles? 

O fim deles será muito pior do que o começo. Estes são os que              

preferem passar mil anos com os iníquos. Aqueles que preferem as delícias            
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do pecado do que sofrer por causa da justiça. Eles também têm um fim              

esperado que não será do agrado ou escolha deles. Pois o destino deles             

estão selado. À morte deles é iminente no lugar onde o Fogo Ardente nunca              

cessa. Onde haverá lamentos e ranger de dentes. Sim, Eu tenho entregado            

muitos a Satanás. Os olhos deles estão fechados e cegos. 

Mas, isso não é assim para vocês, Meus filhos. Pois você tem clamado             

ao Deus Vivente. Sua alma tem merecida habitar no Meu Tabernáculo. Pois,            

Eu estou realmente vivendo. Eu sempre tenho existido; Ele que era; Ele que             

é; e Ele que voltará novamente. 

E Eu tenho posicionado você para que Eu possa, eternamente, cuidar           

de você e de sua família. Pois na Minha corte há louvor. Na Minha corte há                

paz. E neste lugar, Eu não segurarei nada que é bom para você.             

Certamente, Meus filhos, um dia na minha corte e melhor do que mil dias              

em qualquer outro lugar. 

Certamente, Meus filhos, é melhor vir para as Minhas águas claras e            

vivas do que ir para o homem que não passa de poeira e cinzas e que irá lhe                  

alimentar com as águas barrentas. 

Eu verdade vos digo, em Minhas cortes, em Minha morada segura, há            

fontes tão profundas e tão doces. Existem vales. Vales de piscinas de água.             

Águas, muitas águas, para saciar toda a sua sede. 

Certamente, abençoado é você quando for insultado pelo Meu nome,          

pois seu, é o Reino de Deus. Abençoado é você quando homens te acusarem              

falsamente. Quando você for perseguido por causa da justiça. Eu digo a            

você, nesse dia, Meu ensino é de cima. Eu sou de cima. 

Eu digo, bem-abençoados são os puros de coração, porque certamente          

verão a Deus. 

Você acredita nisso? Venha Meus filhos, venha a Mim. Não retenha seu            

coração ao Deus de Jacó. Eu sou Aquele de quem você tem estado             

procurando. 

Eu sussurro para você, Meu filho, Eu tenho esperado, genuinamente,          

por você para que você Me conheça. Eu tenho movido o céu e a terra para                

encontrar com você. 

Venha, venha ao Meu Santo dos Santos. Venha corajosamente filho,          

você é bem-vindo. 

Eu estou aqui para lhe mostrar o quanto Eu te amo. Eu estou aqui              

para curar você. 

Eu estou aqui para lhe dar uma esperança e um futuro.  

Eu estou aqui para lhe dizer, neste dia, Meu filho, Eu te amo. 

Eu tenho sempre te amado pois Eu sou seu pai e Eu te criei para ser                

meu filho.  

Venha descansar com os pardais. Venha descansar com as andorinhas. 
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Venha e acredite que Eu posso mover cada montanha na sua vida            

quando você perceber que EU SOU QUE EU SOU e então você verá que Eu               

posso fazer o impossível. 

Bem-abençoado é aquele que deposita sua confiança no Senhor.  

Pois Eu sou Ele que era, primeiro, no final; e Eu sou Ele, que é,               

primeiro, no começo. 

Eu sou Jesus 

Eis que todas as coisas são novas. Venha neste dia. Clame ao seu             

Deus, pois Ele certamente está vivo. 

Ele certamente está Vivo, e para sempre. 

Amém. 

 

4 


