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Escrituras:  

João 10:1-18; 25-38  

Apocalipse 3:14-22  

Salmo 50:16 

 

 

OS LOBOS ESTÃO FORA! 

 

Eu sou o Bom Pastor. Eu conheço as Minhas ovelhas e as Minhas             

ovelhas Me conhecem. Assim como o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai. 

Minhas ovelhas Me seguem porque conhecem a Minha voz. Minhas          

ovelhas discernem as Minhas águas tranquilas. Elas reconhecem que Eu sou           

o Portal para as Minhas ovelhas. 

Minhas ovelhas aprenderam a distinguir a Minha voz dos hipócritas,          

mercenários que não se importam com aqueles que tenho amado e que            

continuamente resgato. 

Fique quieto e saiba que Eu sou Deus. Fique quieto e saiba que Eu sou               

o Bom Pastor. Entenda e compreenda que somente Deus é bom. Eu sou o              

Filho de Deus. Eu sou o Bom Pastor e dou a Minha vida por minhas ovelhas. 

Ouça! Escute Meu povo! Aprenda a distinguir a Minha voz das pessoas            

ao seu redor. Não é uma questão de falar das escrituras, não é uma questão               

de seguir os chamados homens de Deus, pois as Minhas ovelhas Me seguem             

e a Mim somente. As Minhas ovelhas conhecem a Minha voz com certeza. 

Você conhece o Bom Pastor? Você entende a verdade de que Eu sou             

Jesus, o Filho de Deus, e Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida? Para                

aqueles que Me conhecem, aqueles que conhecem Meu Pai, esses são as            

Minhas ovelhas. Eles ouvem a Minha voz e Me seguem. Eles Me amam e              

seguem Meus mandamentos. 

O Meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Eles são todos            

hipócritas! Você sabe como interpretar os sinais na terra e os sinais nos             

céus, como é que você não pode discernir e interpretar os sinais da era              

atual? 

1 

https://touchingthekingart.wordpress.com/2020/03/01/the-wolves-are-out/


Você quer conhecer a Cristo? Você quer conhecer o poder de Sua            

ressurreição? Você quer se tornar como Eu quando eu enfrentei a morte em             

sofrimento? 

Eu digo que muitos que vocês não conhecem o Meu Pai porque é como              

um mercenário subindo de uma outra maneira. Pois você rouba e assalta aos             

Meus Verdadeiros filhos a alegria que lhes dou. Você espia a liberdade deles,             

a liberdade que eles têm em Cristo. Você é ciumento, cheio de malícia e              

trabalha em todos os tipos de manipulações, mas se recusa a vir a Mim,              

Jesus; porque Eu sou o Bom Pastor. 

Você não vem a Mim porque odeia a luz, pois expõe o seu pecado.              

Você se justifica com muitas palavras que soam bem, palavras religiosas,           

mas não as obedece. Você continua a andar em pecado. Em verdade vos             

digo que não acreditas, e andas nas costas das Minhas ovelhas para um             

passeio livre e você carregas os Meus cordeirinhos com conhecimento sobre           

Mim, que você nem mesmo possuis. 

Eu falo isso para sua vergonha porque você não Me conhece. Nem o             

seu próprio orgulho de mim quebrará os seus delírios que vêm diretamente            

de suas próprias imaginações. 

Vocês são hipócritas! Mercenários! Você pertence ao próprio pai, o          

diabo. O pai de todas as mentiras. Ele tem roubado desde o início e a               

mentira esta em sua própria língua nativa - uma linguagem cheia de            

maldade, malícia e ciúmes. 

Eu lhe digo que você é um rebelde, incrédulo, infiel, causando divisões            

para reforçar a sua própria incredulidade em Mim.  

Hipócritas! Você professa crer, mas é pagão, apóstata e abandonou o           

caminho Verdadeiro para a vida. Você tem desertado, voltou atrás em seus            

pecados originais, embora professasse acreditar. Mas, Eu sou o SENHOR que           

examina o coração. 

Você é espiritualmente cego, se arrependa! Pois Eu vou expulsá-lo da           

minha boca! 

Arrepender-se! Pois eu sou o SENHOR! 

 

Para Minhas ovelhas, Meu povo amado, continua a Me seguir, pois os            

lobos estão fora! Do jeito que uma cobra troca a sua pele, esses lobos estão               

sendo manifestados diante de seus próprios olhos. 

Agora que você provou e viu que o Senhor é bom, livre-se de toda              

hipocrisia, malícia e engano. Cresça no medo e no tremor de sua salvação. 

Vinha a Mim, porque Eu sou a Pedra Viva, a Pedra Angular. Eu sou              

rejeitado pelo homem porque ele não tem as preocupações de Deus. Ele é             

uma pedra de tropeço para o Meu Verdadeiro Evangelho. 

Minha ira está aqui, o Meu fogo refinador estão aqui! 
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Você realmente Me conhece? 

Você conhece o Bom Pastor? 

Siga-Me com toda a justiça e com toda a verdade, abandonando os            

caminhos e pensamentos do homem e seu conhecimento que são corruptos. 

Sim, meu povo está morrendo por falta de conhecimento, pois          

continua alimentando-se de suínos. Alimentando-se do maná de ontem.         

Todos são gananciosos por ganho, reconhecimento e elogios. 

Mil anos é apenas um dia aos Meus olhos e Minha raiva e indignação              

são para com aqueles que são infiéis, sem coração, cruéis e oprimem o meu              

povo. 

Venha a Mim! Aprenda de Mim e Eu te mostrarei e te ensinarei a ouvir               

a Minha voz. Nisto Eu te ouvirei e falarei 'Andai desta maneira e aprenda a               

contar seus dias, pois todos eles estão em Minha Mão. Adquira sabedoria,            

Minha sabedoria'. Eu testo o coração, não a mente. 

Minha misericórdia está aqui e Eu estou sofrendo, pacientemente, não          

desejando que alguém pereça. Minha compaixão é grande e Meu julgamento           

justo. 

Venha a Mim! O Bom Pastor, porque Eu sou Verdadeiro e Fiel. 

Venha a Mim e criarei um novo coração para Me servir fielmente e com              

toda humildade. 

Por que você continua em sua rebelião sempre olhando para a carne?            

Para o braço do homem? Será que Ele pode, um mero mortal, purificá-lo do              

seu pecado? Ele pode manter sua justiça diante de mim? 

Que direito você tem de recitar a Minha Palavra e ainda assim andar             

em apostasia? Vocês são todos contra Mim e ilusórios em suas próprias            

imaginações. 

Eu sou o SENHOR que vê tudo e percebe todo pensamento em seu             

coração. 

Arrependa-se! Antes que Eu o vomite da Minha Boca! 

Considere isto então, Meu povo, Eu aconselho você a comprar ouro           

refinado no Fogo do Refinador.  

Considere com cuidado este dia! Este dia que você se esquece de seu             

Deus e de Sua bondade para com você ou Eu vou te quebrar em pedaços. 

Para aqueles que Me honram, honram Meu Pai. Não tomareis a vara            

do castigo para salvar a sua alma de cair no inferno? Você é tão inclinado e                

rebelde ao se apoiar em seu próprio entendimento e ensinamentos dados a            

você pelo homem? Você abandonaria toda a Minha bondade e misericórdia           

pelo que é inútil? 

Arrependa-se! 

Sim, considere isso aqueles de vocês que se esquecem de Deus e de             

Seus caminhos, ou Eu os quebrarei em pedaços. 
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Ouça! Ouça a Minha voz! Ouça o Bom Pastor, pois as Minhas ovelhas             

Me conhecem e Eu as conheço. 

Em verdade vos digo: “Se você fosse cego, não seria culpado de            

pecado; mas agora que você afirma que pode ver sua culpa permanece!” 

 

Coloque a pomada nos seus olhos para poder ver! 

 

Arrependa-se! 

 

Eu estou aqui! Eu fico na porta e bato e se alguém ouvir a Minha voz e                 

abrir a porta, Eu entrarei e comerei com essa pessoa e eles comigo. 

 

Eu sou Aquele que era, e que é, e que está por vir! 

 

Arrependa-se! 

 

A hora chegou! 

 

Arrependa-se! Arrependa-se! Arrependa-se! 

 

EU, O SENHOR, NÃO MUDO 
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