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Quem é semelhante a mim, o SENHOR? Meus filhos, Eu sou seu Pai             

eterno, Eu sou seu Príncipe da Paz. Meus braços eternos envolvem você            

perto do Meu coração. 

Eu conheço cada um de vocês por nome, pois Eu tenho te chamado             

desde o fundamento desta terra. Eu disciplino aqueles a quem amo. Eu            

disciplino com amor e misericórdia, pois Eu sou fiel aos Meus. 

Eu tenho trazido você sob a sombra das Minhas asas e Eu estou             

chamando você para sair de seus próprios caminhos e entrar nos Meus            

caminhos. Pois os Meus pensamentos não são os seus e os Meus caminhos             

não são os seus caminhos. Os Meus caminhos são mais elevados, os Meus             

caminhos estão ocultos dos ímpios. 

Minha noiva tem sido contaminada, mimada, manchada pelo mundo e          

pela a igreja que pertence a esta terra. Embora eles coloquem o Meu Nome              

em todas as suas obras perversas, Eu não conheço ninguém deles.           

Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino de Deus. 

Não se deixe enganar pelas palavras dos homens, pois elas são           

astutas e abomináveis e os corações deles são perversos não conhecendo           

limites nem restrições para enganar muitos. 
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Desta vez, esta época de sofrimento é para a Minha Glória. Neste            

relato, muitos, Eu digo, muitos cairão, pois realmente custará tudo o que            

você tem, custará tudo o que você ama neste mundo. Eu dei a Minha Vida               

para você para trazer perdão pelos seus pecados. Eu dei a Minha Vida             

voluntariamente no sacrifício do amor que é além de qualquer coisa que            

você jamais verá ou saberá. 

Eu venho a você agora em Meu Amor. Não o amor que o mundo              

oferece porque o amor do mundo não custa nada; porque, aqueles que            

amam o mundo são corruptos, gananciosos e é tudo sobre eles mesmos. 

Eu deitei Minha Coroa por um tempo curto. Eu deitei Minhas roupas            

Imperecíveis para vestir as roupas semelhantes do homem pecador. Eu          

desci como Seu Redentor, Seu Salvador, Seu Noivo para preparar a Minha            

Noiva, Meu povo. Eu vim para cobrir os seus pecados. Eu vim porque Eu te               

amei primeiro. Eu vim trazer o perdão real do Meu Trono da Graça. 

Embora Minhas Palavras sejam doces, mais doces que os favos de mel            

mais doces, elas também são amargas no estômago. Embora Minhas          

palavras falem de Vida e Paz, você sempre terá problemas neste mundo. 

Enquanto você está agora com o Espírito Santo residindo,         

permanecendo com você e com aqueles ao seu redor, mesmo assim, os que             

estão em cativeiro e escravos do pecado se levantarão contra você. Isto é a              

doçura amarga da Minha Graça também; pois, não é uma coisa fácil ficar na              

palma das Mãos de Meu Pai. 

Meus filhos, apesar de você estar passando por muitos golpes, embora           

os mares rugem contra você a todo momento, Eu estou com você. Eu quero              

que considere com grande profundidade o que Eu estou lhe dizendo agora. 

Escute! Escute Meus filhos, não importa o que venha contra você, não            

importa o que as palavras perversas que foram cuspidas em você, saiba sem             

dúvida, que Eu estou com você. Porque a Minha Coluna de nuvens vai             

adiante de ti durante o dia e a Minha Coluna de fogo vai atrás de ti durante                 

a noite. 

Você ouve em seu espírito o que Eu estou lhe dizendo nesse            

momento? Você vê a grande extensão de Meu amor absoluto por você? Por             

acaso você não vê que Eu nunca abandonarei os Meus? 

Eu dei isso porque Eu te amo. Eu sofri porque Eu te amo. Tudo o que                

Eu sou, pois EU SOU QUE EU SOU, tenho dado para você porque Eu te amo! 

Não há nem mesmo um pecado sequer em sua vida que Eu não tenha              

coberto. Todos os seus pecados foram expiados por Mim! Você está coberto            

pelo Meu sangue, Meu amor, Minha compaixão e Meu perdão. Você pode ver             

agora meu filho? Coloque essa verdade absoluta em seu coração hoje,           

receba as Minhas Palavras. 
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Muitos virão a você com ódio, nojo e todo tipo de maldade, pois não              

conhecem a Mim e nem a Meu pai. Assim como Eu falei com os fariseus no                

passado, assim Eu falo dos Meus Julgamentos contra esses pois eles não            

têm espaço em seus corações para Deus. Eles andam em suas próprias            

mentes e não pelo Meu Espírito como Judas. Eles afirmam que eles podem             

ver, mas ainda são escravos do pecado. 

Meu comando é este que ‘Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu              

coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento’ e ‘Amarás o teu                 

próximo como a ti mesmo’. 

Meu comando é este, do mesmo jeito que Eu tenho te amado, assim             

também, Você deve amar uns aos outros com um coração sincero.           

Lembre-se, o mundo Me odiou e ele te odiará também e muitos ficarão             

ofendidos, até mesmo quando estiver entre eles, porque Eu estou com você.            

Então, você vê Meus filhos, você não é mais do mundo do que Eu era, pois                

Eu não sou deste mundo, Eu sou de cima. 

Sim, Eu sou o seu Pai eterno, o seu Príncipe da Paz e; embora, você               

passe pelo fogo do refino para remover tudo o que não é de Mim, você não                

será queimado por suas chamas, pois Eu estou contigo, pois sem Mim, você             

não pode fazer nada. 

Não tenham medo, Meus pequeninos, entreguem toda a sua vida e           

joguem todos os seus encargos sobre Mim, todos eles, porque Eu cuido de             

você. Por acaso você não sabe que Eu sou familiarizado com todos os seus              

caminhos! Eu estou com você porque Eu te amo. Eu estou com você porque              

Eu o aprecio além da medida. Deus é amor e o Meu Amor Perfeito expulsará               

todos os seus medos. 

Eu sou o seu Redentor. Eu sou o seu único Salvador. Eu sou o seu               

Messias e Meu Nome é Jesus. Não há nenhum outro nome debaixo do céu              

onde um homem possa ser salvo. 
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