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Eu estou diante de você, Minha amada noiva, Minha igreja, Meus           

verdadeiros filhos e filhas. Perdoe aqueles que transgrediram contra você.          

Perdoe de seu coração como seu Pai no céu te perdoou. 

Meus filhos, ao proferir essas palavras com meu Pai, em minha mais            

profunda agonia e dor, para perdoar aqueles que me brutalizaram, foi um            

ato de amor, foi em obediência a meu Pai. 

Se você andar nos Meus caminhos, se você andar no Meu amor, assim             

será que a Minha graça e misericórdia permitirão que você perdoe. 

Agora falo com carinho com você. Eu falo meu amor em suas mágoas,             

seus medos e em Minhas forças, Eu lhe ajudarei a perdoar. 

Esteja disposto, seja obediente e Eu amaciarei os seu corações para           

libertar você e o ofensor. 

Eu vim para libertar os cativos. Eu vim trazer libertação, libertação           

completa, à sua alma. No coração de todas as coisas está o Meu Perdão.              

Venha, deixa Eu derramar em você o Meu profundo amor e perdão. Vamos             

raciocinar juntos. Embora seus pecados sejam tão grandes, Eu os lavarei e            

os limparei. Eu farei deles brancos como a neve. 
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Eu lhe falo com mansidão e carinho para que você saia do seu deserto              

e venha buscar o Meu Rosto, pois já há muito tempo Eu desejo curar as suas                

feridas mais profundas. 

Embora Eu tenha humilhado você por uma temporada, agora é a hora            

de sua cura completa.  

Meu amor por você é imenso e Eu sei que somente Eu posso curar              

essas feridas profundas. Somente Eu posso libertá-lo da escravidão do          

medo.  

Eu não sou como homem e em Mim encontrareis descanso para as            

vossas almas. Em Mim, encontrareis a plenitude através do perdão dos           

pecados. Somente Eu posso cobri-los com Minha Misericórdia, Minha Graça,          

Meu Amor, e Meu Perdão. 

Você está distante de Mim porque o homem lhe ensinou que Eu sou             

inacessível, que apenas perdoo certas pessoas com pecados específicos. O          

dano de quem Eu realmente sou, veio do ensino do homem, do ensino             

severo, implacável e impiedoso. Essas pessoas roubaram Meus filhos do Meu           

Amor, de Minha aceitação deles. 

Venha, Meu filho, Eu paguei o preço pelos seus pecados. Paguei todos            

eles com o Meu próprio sangue. Sim, paguei todos os seus pecados só para              

você, tamanho é o meu amor por você. 

Minha Graça é incrível, ultrajante, até mesmo muito boa para ser           

verdade! Mas é verdade! É a verdade, porque Eu sou Verdadeiro e Fiel! Meu              

amor por você é mais profundo que o oceano mais profundo, mais alto que o               

céu mais alto e eu venci a morte e agora reino com Meu Pai no céu. 

Meu Evangelho é tão simples que desafia, atropela todos os          

argumentos e razões dos homens. O Meu Evangelho vem com verdadeiro           

perdão de TODOS os pecados.  

Não fique separado de Mim em nenhum momento, qualquer momento          

ou outro dia. Acredite em Deus, confie também em Mim, pois na casa de              

Meu Pai há muitas mansões.  

Eu declaro a você neste dia, nesta hora, que você é amado além da              

medida. 

Jogue fora todas as coisas que o afastam de Mim, que o levam à              

imaginação dos falsos sonhadores. Assim como Saul falou comigo: ‘Quem és           

o Senhor?’ Falou isso porque não Me conhecia. Ele não me conheceu até que              

Eu cheguei a ele por revelação, revelação de cima. Eu tampei seus olhos por              

cegueira por três dias e tudo o que ele havia sido ensinado pelas tradições              

dos homens, pela educação dos homens, ano após ano, o tornou inútil. Não             

até ele ouvir de cima, nem até ouvir as Minhas Palavras que foi 'Eu sou               

Jesus', que ele percebeu quem Eu sou. 
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Você vê, Eu sou a Porta. Eu sou o Porteiro e Minhas ovelhas ouvem a               

minha voz. Eu sou o ÚNICO caminho para a salvação. Só há UM caminho de               

admissão, acesso ao Meu Caminho de santidade - Meu caminho de perdão. 

Existe apenas UM ponto de entrada e porta de entrada para o céu e é               

através de Mim. Porque Eu sou Jesus. Eu sou o ÚNICO que podia dar a               

Minha vida por minhas ovelhas. 

Antes de Saul Me encarar, ele era um mercenário das tradições dos            

homens. Estes são aqueles que tentam encontrar o CAMINHO pela porta dos            

fundos. Estes são aqueles que não se importam com as Minhas ovelhas,            

nenhuma delas. Eles não ligam em curar as feridas das minhas ovelhas. 

Esses mercenários são aqueles que emprestam dinheiro,       

acrescentando juros altíssimos, não importando que minhas ovelhas não         

tenham nada, nem mesmo um cobertor para mantê-las aquecidos à noite. 

Mas Saul se tornou Paulo, meu servo, apóstolo, um homem mudado           

pela Minha Graça e poder do alto. 

Aqueles que vivem de acordo com a letra da lei são predadores, lobos             

em pele de cordeiro, ladrões e assaltantes. Eles são meros homens que            

falam o Meu Nome, mas na verdade Eu vos digo que são trabalhadores da              

iniqüidade.  

Estes são aqueles que espalharam as minhas ovelhas e as atacaram           

na lama. São eles que se elevam acima de seus semelhantes e se orgulham              

de falsa humildade, embora eles afirmam que falam por Mim. 

Na verdade Eu vos digo que Eu não os conheço! Estes são os cães,              

mutiladores da carne e são trabalhadores enganosos da iniqüidade. Eles são           

aqueles descritos como apóstolos mascarados da luz. Eles exalam todo          

charme, derramando uma multidão de palavras, mas não dão frutos e nem            

têm o amor de Deus em seus corações. 

Sim, Eu sou de Meu Pai. Eu vim do alto e Meu ensino vem do alto. Eu                 

sou a Porta das Minhas Ovelhas.  

Eu sou o Único que posso curar suas feridas. Eu sou o Único que posso               

dar vida. Em Mim, está o poder do alto. 

Esses trabalhadores de iniqüidade só pensam em si mesmos e nem           

eles praticam misericórdia, embora falem de misericórdia frequentemente. 

Que homem, quando visitava um amigo, entrava pela janela? Que          

homem roubaria tudo de seu amigo, um amigo que não tem nada? 

Somente em Mim, você encontrará o verdadeiro perdão e vida, até a            

vida eterna. Somente em Mim, você encontrará plenitude, cuidado e cura.           

Somente por Mim, está a Porta Verdadeira, o acesso de abertura ao Meu             

Reino. Porque Eu cuido de Minhas ovelhas dia e noite. Eu não durmo e nem               

adormeço, mas lidero as Minhas ovelhas a pastos verdejantes, águas          

tranquilas. Somente em Mim, encontrarei descanso para suas almas. 
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Eu sou de cima. Eu desci de cima e meu ensino é de Meu Pai - o                 

ÚNICO Deus, e o ÚNICO que é bom.  

Sim, Eu sou o Bom Pastor e Eu conheço as Minhas ovelhas por Nome.              

Eu te conheci antes de você nascer e não há uma palavra na sua língua que                

Eu não conheça.  

Eu Trago descanso. Aqueles que praticam a iniqüidade trazem         

exaustão, separação e condenação.  

Eu vim para libertar os cativos, pois Eu sou o ÚNICO que tem o poder               

de quebrar todas as cadeias de escravidão, das mentiras, pois Eu sou Jesus,             

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Somente através de Mim pode um homem ser salvo. Por isso Eu te             

digo que se afaste daqueles que te cobram juros, pois estes são eles que são               

ladrões e assaltantes. Eles estão destinados às trevas profundas. Mas, não           

apenas que serão lançados nas trevas profundas mas que eles nunca mais            

se levantaram novamente. 

Então, Meus filhos, venham a Mim. Lancem suas preocupações em          

Mim porque Eu cuido de você. Somente em Mim há cura e perdão. Somente              

em Mim está a vida - a vida em abundância, a vida eterna, em Mim está a                 

salvação. 

Sim, Eu sou a ÚNICA Porta para Minhas ovelhas, sim, Eu sou Aquele             

que deu a Minha Vida por Minhas ovelhas. 

 

EU SOU JESUS 
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