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VOCÊ FEZ PARTE DE MIM DESDE O INÍCIO DE MINHA CRIAÇÃO 

 

24 de Abril de 2020 

 

Confirmação recebida: 

Isaías 41:8-10 

Mateus 28 

Salmos 118:1;17-19 

Romanos 8:38-39 

1 Coríntios 15:22 

 

Número de confirmação recebido, 446 que significa: 

1) Eliabe, meu Deus é pai ou Deus é pai. 

118 o que significa: 

1) Adalia, serei designado por Jah. 

 

Mensagem recebida do Pai Deus nesta manhã. Por favor, leve-o ao Pai em             

oração e peça confirmação. 

 

Meus filhos, por favor, entendam que você faz parte de Mim desde o             

início da criação. Eu até sabia seus nomes e quem você se tornaria. Eu              

sempre desejei tê-lo Comigo, mas primeiro você teve que suportar testes e            

tribulações. 

Satanás se rebelou porque Meus filhos deveriam ser exaltados acima          

dele. Ele estava orgulhoso e sua colocação em Minha criação não era boa o              

suficiente para ele. Ele sabia que Meus filhos estavam destinados a ser seu             

mestre, pois EU SOU é mestre acima de toda a Minha criação. 

Alguns de Meus anjos ficaram do lado de Satanás. Eles se rebelaram            

por causa de seu orgulho e se recusaram a se submeter ao Meu desejo e se                

tornaram Meu inimigo, e tal foram expulsos dos Meus céus.  
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Não havia amor nos ímpios dessa criação favorita. Meus próprios filhos           

que Eu criei, para um dia, governar Comigo no Meu Reino. 

EU SOU não descansarei até que todos os Meus filhos estejam de volta             

em Meus braços, onde sempre pertenceram.  

Você está vivendo em um mundo cheio de pecados e deve Me            

encontrar por seu livre arbítrio, pois não Me forço a ninguém.  

Meus filhos devem ser castigados e purificados no Meu Santo Fogo           

para corrigir os pecados. O Meu Espírito Santo lhe ensinará e lhe guiará             

você.  

Meu coração queima por você com tanto amor. Nada nunca foi e até             

agora, nada é, demais para Eu fazer para trazê-lo de voltar - depois da              

queda de Adão e Eva. 

Eu tenho enviado Meu amado Filho Yeshua, que estava Comigo          

sempre, como você, para libertá-lo de seus pecados. Para vir a este mundo             

em carne e morrer pelos pecados do mundo. 

Meus filhos, através de testes e fogo, vocês serão cada vez mais como             

Eu.  

Encontre-Me no Meu Santo dos Santos, onde você começará a          

experimentar o Meu imenso amor por você. Ao passar tempo Comigo, você            

começa a Me amar mais que a própria vida, mais do que você mesmo ou               

qualquer outra coisa neste mundo. Aqueles que Me acham às vezes andam            

no fogo, mas sabem que EU SOU está sempre com você! Você é o Meu tudo! 

Na medida que você passar um tempo sozinho Comigo, você          

aprenderá a deixar seus medos e irá perceber que não há para ter medo a               

além de mim.  

Você começa a confiar em Mim completamente quando você chegar ao           

entendimento do Meu amor completo por você e percebendo que EU SOU É             

AMOR. Isso Eu devo fazer o que Eu faço para que meu pequeninho esteja              

santificado em Meu Espírito Santo.  

Quão glorioso é para Mim vê-lo quando você finalmente começa a           

perceber a verdade.  

Oh Quanto Te amo e que Eu não sou um Pai mau e perverso, mas amo                

e protejo ferozmente quem é Meu. Ninguém jamais te arrancará das minhas            

mãos ou te separará do Meu amor. 

Eu sabia, desde as fundações da criação, quem andaria ou não           

Comigo. Eu sabia tudo sobre você. Eu, até mesmo decidi, onde você            

nasceria e quem seria os seus pais. Eu tricotei você no ventre de sua mãe               

com um amor duradouro. 

EU SOU está esperando pelo resto do Meu rebanho. Meus cordeirinhos           

que ainda estão lá fora, completamente perdidos. Eles foram cegos pelo           

inimigo.  
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Todos os Meus filhos devem trabalhar juntos para trazê-los para Mim:           

para espalhar o evangelho, as boas novas ao mundo. Sua recompensa será            

ótima, você não tem nenhuma idéia! 

Lembre-se quem é você! Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim.                

Eu necessito de que você comece a tomar a autoridade que Eu tenho lhe              

dado e pisar em serpentes e escorpiões.  

Você pode fazer qualquer coisa se você tiver fé como uma semente de             

mostarda. Você pode fazer os mesmos milagres que o Meu Filho amado,            

Yeshua, fez. Ele é o Meu filho, mas vocês também, são meus filhos e filhas. 

Venha até o Pai e passe tempo Comigo, no Meu Santo dos Santos. 

 

Você viria se Eu te chamasse para a Minha montanha?  

Você sacrificaria a sua vida, você mesmo, para que a Glória do Meu             

Reino para passar uma Eternidade Comigo? 

Você está totalmente fora deste mundo e preparado para sair para           

fazer grandes coisas em Meu Nome, se Eu lhe pedisse isso? 

 

Eu amo vocês, Meus filhos. Permaneça humilde, manso e comece a           

assumir autoridade sobre suas vidas em Meu Nome. Não tenha medo de            

Satanás, somente de Mim.  

Quanto mais você se aproximar de Mim, cada vez mais fraco ele se             

tornará. Na sua fraqueza, Eu Me tornei a sua maior força. 

 

Seu pai amoroso,  

Senhor Jesus Jeshua. 

 

 

 

Deus abençoe. 

Cornell 
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