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Palavra recebida hoje 23 de março de 2020 

 

NÃO HAVERÁ MAIS DEMORA 

 

Escrituras: 

Ezequiel 12:21-28 

Mateus 10:26-42 

Salmo 27 

 

Não haverá mais demora... 

 

O Senhor começa falando que não se sinta confortável, Eu, o Senhor,            

falo com você nesse momento. 

Não se sinta à vontade de nenhuma maneira. Espere minhas          

instruções. Espere por Mim. Estes são os dias onde tudo acontecerá perante            

os teus olhos. É assim que você saberá que o Meu retorno é iminente. 

O que muitos tem esperado para ver e ouvir tem chegado. Não haverá             

mais demora. Do mesmo jeito que a praga que se espalhando em todos os              

continentes, assim também, Minhas palavras estão se cumprindo. 

Eu estou sentado e entronizado [glorificado] nos céus e aqueles que           

são meus filhos verão minha glória. Aqueles que têm ouvidos e olhos para             

ouvirem e verem o que o Espírito está dizendo serão levantados e exaltados             

aos Meus olhos. 

Aqueles que olham para as coisas perecíveis desta terra, aqueles que           

estão acorrentados ao medo do homem descerão ao lugar designado para o            

diabo e seus anjos. 

À medida que o homem olha cada vez mais para o homem, assim será              

os que temem pois enrolaram com as coisas deste mundo morto. Esses            

descerão a um mundo sem Deus, já que eles Me rejeitaram.  

Não se enganem, Meus filhos. Eu estou no controle de todas as            

situações. Eu estou supervisionando o seu bem, pois Eu sou o verdadeiro            

pastor da sua alma. E aqueles que continuam sendo abomináveis, sejam           

abomináveis. E aqueles que continuam sendo justos, sejam justos. 

Tudo o que foi escrito no Meu pergaminho, tanto agora quanto antes,            

acontecerá, e rapidamente, pois, agora, não há mais demora. O que muitos            

tem temido, agora estão sobre eles e aqueles que criaram armas para a             

guerra, eles mesmo irão descer ao reino dos mortos. 

Sou Eu, o Senhor, que tenho permitido que todas essas coisas           

acontecessem. Pois Eu sou soberano sobre tudo. Sou Eu quem criou o            
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Destruidor para destruir. Sou Eu quem envia o enganador para enganar. Sou            

Eu quem levanta os falsos profetas para poder trazer à luz os Meus             

verdadeiros profetas brilhando como a luz daquele que está glorificado no           

alto. 

 

Eu não cometo erros e tudo tem acontecido do jeito como Eu ordenei. 

 

Nisso, Eu tenho deixado que Satanás te peneirasse como trigo. Então,           

Eu te digo, não fique confortável de forma alguma. Eu tenho preparado Meu             

povo para um tempo como este. Eu tenho lhe testado. Eu tenho lhe             

peneirado através de muitas provações para que você aguente ao teste final            

e você permanecerá servindo somente a Mim e não a algum falso Deus de              

conveniência. 

Meus propósitos nunca são convenientes para o homem. Pois, na          

conveniência, está o engano da riqueza - de estar bem à vontade. Mas aqui              

estão as armadilhas. Essas armadilhas que os levam a seguir seus próprios            

caminhos. Mas, Meus caminhos são mais altos porque Eu sou o único e fui              

colocado no trono de cima. 

Meu reino é apenas de cima. Meu povo é aquele que nasceu de cima.              

Daqueles que estavam sentados, até mesmo agora, nos céus. Eles estão           

ouvindo as instruções, assim como Eu recebi instruções de Meu Pai acima.            

Assim é todos os que pertencem a Mim, eles receberão suas instruções de             

cima. 

Então, Eu, o seu Senhor e Salvador, falo com você agora, não fiquem             

avontade. Aprenda a confiar em menos, pois o que você vê agora mudará             

dramaticamente para aqueles que verdadeiramente Me seguem. Irão        

abandonar tudo por Mim e irão abandonar tudo pelo Meu evangelho. 

Aqueles ídolos que estão ao seu redor por conveniência e conforto na            

qual chamam isso de uma vida normal, desaparecerão da noite para o dia. 

Portanto, escutem Meus filhos, tudo será arrancado, mas vós sois          

todos filhos da luz, e em Mim, está a verdadeira luz. 

Não há outra luz, exceto o que o homem criou, e isso também será              

extinto.  

Não há mais demora. Meus julgamentos estão aqui e não haverá           

trégua, pois este é o tempo determinado que as portas de Meus armazéns             

estarão abertas para julgamento. 

Esta porta que ninguém homem pode fechar. Não fique confortável.          

Faça as pazes agora em seu coração. Agarre-se à Minha palavra. Agarre-se            

em Minhas promessas. Pois, não fui Eu que falei? Por acaso não está escrito?              

que Eu estarei com você até o fim dos tempos. 
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Quando o caos estiverem acontecendo, pegando muitos de surpresa         

porque estão seguindo a luz do homem, Eu virei para a Minha noiva. 

Verdadeiramente, Eu virei como um ladrão na noite. Estou vindo bem           

em breve Meus filhos.  

Segurem-se firme em Mim. Tudo devem enrolar rapidamente como um          

pergaminho, bem rapidamente. 

Eu amo você, Jesus. 
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