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Escrituras:  

Isaías 53 

Colossenses 1: 15-23 

Romano 8: 18-30 

Revelação 22: 12-16 

 

MEU JARDIM DE TRISTEZAS 

 

Jesus quer compartilhar seu coração com você 

 

Foi o que Ele escreveu através de mim ... 

 

Meus filhos, venham a Mim. Vinde a Mim porque aqueles que residem            

em Meu coração, residem em Meu jardim. 

Venha residir, ao lado de minhas almas. Apesar de falar de noite, falo             

também de manhã. A noite e o dia Me pertencem, assim como todas as              

vigílias da noite e do dia, Me pertencem. 

Meus sete olhos vão e voltam sobre tudo nesta Terra. Toda alegria é             

Minha. Toda a glória é Minha. Todas as tristezas são Minhas. Os enganados             

são orquestrados pelas Minhas mãos. 

Esses dois são todos meus. Nas Minhas tristezas, será feito o seu            

conforto. Para o Meu conforto, tornarei conhecidas aquelas almas perdidas          

que salvarei. 

Pois essas almas perdidas moveram o coração do Bom Pastor. Estão            

perdidos porque não existe um bom pastor entre o Meu povo. Eles estão             

gananciosos por ganho, com todo desejo e estima através da prosperidade. 

Uma voz, agora, está chamando Minha amada. Eu preparei um           

caminho para a vida, para Mim, o Bom Pastor. Farei todos os caminhos             

retos. O caminho, o Caminho do Rei, está sendo preparado para o Meu povo.  

Há alegria abundante Me conhecendo. Há graça suficiente Me amando.          

Há uma abundância de provisões por Minhas mãos, para atender todas as            

suas necessidades em Cristo Jesus. 

Você tem todas as coisas em Cristo Jesus. Pois Eu sou o todo             

suficiente. Eu sou Aquele que tudo sabe.  

Todas as pessoas são como grama. E toda a sua fidelidade é como as              

flores do campo. Vou explodir essas pessoas como grama. eles devem secar            

como feno... eles devem ser recolhidos, prendido e pronto para os fogos da             
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grande aflição. Alguns escaparão no último minuto. Outros para condenação          

eterna para sempre. 

Quem trilhará este caminho santo até a vida? Quem andará como Eu            

andei? Aqueles que pertencem a Mim são convidados para o Meu jardim.            

Meu jardim de gethsemane. 

Meu coração é pelos perdidos. Meu jardim é tristeza. O jardim do Meu             

coração. Não está escrito que Lázaro, o mendigo, foi consolado no seio de             

Abraão até a vida eterna? Quem acreditou em nossa mensagem? A quem o             

braço do Senhor foi revelado? Pois a esperança que é vista não é esperança.              

Abraão viu o meu reino de longe e acreditou. 

Davi viu o Meu reino de cima, feito para um Rei. Um Rei coroado por               

toda para sempre. Amém. 

 

O Senhor continua a escrever através de Mim ... 

 

Quem será desprezado? Sempre expulso? Perseguido por Meu Nome?         

Em verdade vos digo que o portão é estreito. O portão é estreito. Esse é o                

caminho é de cima. O caminho do Amor, sem egoísmo, obediente em            

sacrifício. 

Aqueles que não amam o Senhor serão amaldiçoados. Aqueles que          

andam em verdade e amam a Cristo Jesus nunca serão envergonhados por            

Meu pai. Eu vou declará-lo digno e em plena aceitação.  

Certamente Eu peguei sua dor. Certamente fui perfurado por suas          

transgressões. Certamente fui esmagado por suas iniqüidades. Certamente o         

castigo que comprei por sua paz, permanece até o dia de hoje sobre você. 

Todo o meu povo se perdeu. Eles seguiram os seus próprios caminhos.            

Eles tem escolhidos olhar para os homens de destruição e morte do que para              

o Autor da Vida, para Aquele que é vida. 

Certamente, Eu carreguei sobre Mim a depressão e aflição. Minha boca           

estava fechada. Fechada até mesmo em frente do animal selvagem, a besta            

de Satanás. Leões rugindo para Mim, ainda assim, Eu não abri minha boca.             

Ainda assim, permaneci em silêncio. Comprei todas as acusações, todas as           

transgressões. 

Eu comprei todas as maldições. Quem será levado como cordeiro ao           

matadouro? quem se negará a amaldiçoar? porque Eu vos digo: abençoe os            

que te amaldiçoam, abençoem e não amaldiçoem. 

Caminhem em Amor. Ande na verdade. Pois Eu sou a verdade. Eu            

andei em amor e verdade. Eu curo aqueles que Me desprezaram. Eu falei             

suavemente com Jerusalém, querendo reuni-la como uma galinha ajunta         

seus pintinhos. Mas ela se recusou a ser conduzida. Ela se recusou a ouvir à               

minha chamada de amor - de andar nos Meus caminhos. 
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Oh você que protesta a minha bondade. A Minha bondade que você            

não conhece. Por acaso não sabe que Minha bondade para você com seus             

corações rebeldes e teimosos é para levá-lo ao arrependimento? Você não           

sabe que o Meu perdão é algo que você precisa? é o que Eu sofri para                

alcançar por você? Tamanho é o Meu amor por você. 

Você não sabe que Meu pai colocou todos os seus pecados nas minhas             

costas? Esse era o nosso plano juntos desde o começo. Fui cortado da terra              

dos vivos para que você pudesse viver. Fui punido sem piedade por você e              

sofri por sua causa pelo Meu profundo amor que tenho por você. 

Eu fiquei enterrado na escuridão por 3 dias. Eu deitei com os vermes.             

Eu andei pelos buracos do próprio inferno. Eu, Jesus, fiz isso por você. 

No entanto, Eu sou aquele que é a Ressurreição da Vida. A morte não              

poderia me segurar. Ela não tem poder sobre mim. Eu não sentia nenhuma             

picada, porque Eu sabia que depois das três dias, Eu seria O primeiro a ser               

levantado da morte, da sepultura, e faria isso com a minha mão. 

Eu andei, vaguei na escuridão como Jonas na baleia. Eu vi os 3 dias de               

escuridão. Esperei que a Glória, Minha glória, fosse revelada. Fui Eu quem            

Me trouxe de volta à vida, porque Eu sou a Ressurreição e a Vida. Minha               

vida dada foi, e é, para você. 

Esta foi a minha oferta de pecado sobre o meu corpo sem pecado.             

Sofrer por você, para lhe dar vida. A vida eterna. Eu comprei os pecados de               

muitos. Fui considerado pecaminoso pelo próprio diabo. No entanto, ele não           

Me segurou. 

Minha luz não pôde ser extinta. Pois Eu sou a verdadeira. A Luz que              

veio ao mundo. Eu sou a Luz do mundo e em Mim não há trevas, então,                

venha a Mim, venha ao Meu jardim. Sente-se um pouco Comigo. Ouça Meu             

coração. Meu jardim é Getsêmani. 
O Meu jardim é de muito sofrimento. Eu sou aquele que tem o poder              

de trazer você para a terra dos vivos. Aqueles que pertencem a Mim. Todos              

aqueles que permanecem firmes e Amor e Esperança produzindo frutos, até           

a velhice. 

Não há nada que você possa fazer ou dizer, exceto acreditar que Eu             

vim do Meu pai, daquele que é de cima. Meu comando é este: Obedeça a               

Minha voz. O Meu mandamento é esse que você obedeça em amor; e o              

Amor é mais do que meras palavras. Elas são o caminho da verdade e da               

vida. 

Eu estou em tudo isso porque Eu sou de tudo e em tudo. Isso é a                

Minha marca distinta de ouro - cresça no conhecimento de quem Eu sou.             

Nisso você será fortalecido com todo o poder do alto. Nisso você suportará             

ficar no Meu jardim. Meu jardim de Getsêmani. 
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Aqui, no Meu jardim, há esperança de segurança. Uma esperança que           

eles não veem mas que acontecerá. Essa esperança é uma âncora segura            

para aqueles em Cristo Jesus, o Autor e Aperfeiçoador de sua fé. 

Fora de Mim, estão todas essas pragas nos ensinamentos dos homens           

que levam ao caminho do engano e, finalmente, da destruição. Nesta           

estrada larga, está cheia de incredulidade e todo tipo de frutos perversos.            

Aqui você não vai ouvir e nem mesmo obedecer a Minha voz. 

Você não sabe que Eu o salvei das trevas para Minha gloriosa luz? A              

Minha gloriosa luz, sou Eu, o Filho de Deus, Seu Redentor, que disponibilizei             

para sua redenção e pelo perdão de seus pecados. 

Eu declaro para você, hoje, que se você Me viu, você viu o Pai, pois Eu                

e o Pai somos um. Eu sou a imagem, a imagem exata do Deus invisível.               

Aquele que é o único que é bom. Eu sou o seu tudo em todo. Porque EU SOU                  

QUE EU SOU. 

EU SOU antes de todas as coisas e Eu mantenho todas as coisas             

unidas. Eu tenho a autoridade suprema sobre todo principado, sobre todo           

poder debaixo do céu e acima do céu. Não se afastem de Mim. Aqueles que               

vieram da morte para a vida, não se misture no mundo e o seus desejos.               

Mas, por que você abraçaria a morte depois que Eu lhe mostrei o caminho              

da vida? 

Através da Minha morte, Eu me reconciliei com você. Eu fiz você santo             

porque o Meu Pai no céu é santo. Seja santo, porque Eu, o Senhor, sou               

santo. 

Através da morte do Meu corpo físico, Eu redimi você e tenho            

apresentado você, sem mácula e para sempre, ao Meu Pai. Nenhum tipo de             

acusação acusação Satanás pode ter contra você. 

 

Você acredita nisso? 

 

Você aposta com todo o seu coração nessa verdade? Escolha          

continuar... pois, se o fizer, Eu o levarei a rocha pois, Cristo Jesus há              

segurança. 

Eu sou a Rocha eterna. Segure sua esperança em Cristo Jesus.            

Segure-se até o Meu jardim, pois o fim está próximo a você. E você está a                

um passo mais perto da sua recompensa. 

Com longanimidade e paciência, Eu o apresentarei como ouro. Ouro          

testado na fornalha da Aflição. Os fogos da perseguição, este é o Meu             

verdadeiro evangelho. Este é o meu verdadeiro evangelho, proclamado não          

pelo homem, mas por revelação de cima. Tudo tem sido proclamado. 

A verdade tem ressoado, ecoado por toda e toda a criação, através            

dos quatro cantos desta Terra. Pois esta Terra e tudo nela é Meu.  
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O tempo é curto, muito curto. Tudo está rolando como um pergaminho            

antigo. Tudo é revelado para a consumação final. O velho se foi, e o novo               

chegou. O novo vinho e o óleo chegaram. 

Aqueles que crêem em mim, e continuam e esperam, estarão diante           

de Meu Pai vindicados, remidos e amados. Nisso eles eram desde o princípio             

até o fim. 

Eu estou chegando em breve. Não se desanime. A hora é tarde.            

Apegue-se firmemente ao que prometi por tudo o que prometi, está escrito            

em Minha palavra. 

Mantenha-se firme, embora o seu espírito esteja no meu jardim, em           

breve você verá o próprio Trono de Deus e o Trono do Cordeiro. 

Aqui se encontram todas as águas vivas. Você verá o Meu rosto, pois             

Eu sou a representação exata de Meu Pai. 

Todos verão a Minha glória. Verão o Meu rosto. Oh! Meu amado, não             

veja outro rosto, senão o Meu. 

Olhe, Eu estou voltando em breve. Minha recompensa está comigo. Eu           

sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último.  

Sim, Eu estou voltando logo. 

Senhor Jesus. 
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