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ATENÇÃO: TODAS AS COISAS SÃO NOVAS! 

 

Escritura: 

Isaías 41 

Romanos 8 

Isaías 61 

 

Assim diz o Senhor ... 

 

Os cegos verão, os surdos ouvirão! Os mancos andarão e os que têm             

corações de pedra serão renovados com o Meu Espírito [de carne]. 

À sua volta há poeira e decomposição, tudo está corrompido diante           

dos seus olhos; não há ninguém que faça o que é bom, todos estão              

gananciosos por ganho. 

Atenção Meus filhos, tudo é descoberto, tudo é novo, porque Eu, o            

SENHOR, faço todas as coisas novas! 

Em Mim é Vida, todos aqueles em Cristo Jesus são renovados; o novo             

chegou! O novo está aqui! Atenção, será que você não o percebe? 

Eu irei abrir os seus olhos espirituais para ver a Glória de Deus e              

vereis tudo o que é real; pois o que você vê ao seu redor é antigo, está                 

morto, está corrompido. Todos aqueles que estão acorrentados à terra e           

seus tesouros perderão a Vida Eterna. 

No entanto, Minha Misericórdia é para com aqueles que Eu tenho           

escolhido desde o início dos tempos. Eu os escolhi antes deles nascerem. 

Embora muitos se oponham a você, eu o ajudarei; pois em sua            

fraqueza, Minha Graça e Presença repousam sobre você. Você nasceu em           

um tempo sem precedentes, pois contemplará Meu Rosto e andará em Meu            

Poder Ressuscitado. Com Meu amor e poder, você conquistará todas as           

coisas e moverá montanhas. 

Milagres para a minha glória seguirão você em medidas gigantescas; e           

todos dobrarão os joelhos em adoração e louvor, porque Eu sou o SENHOR. 

Eu escolhi você! Eu não te rejeitei. Eu vou te a cada dia pela Minha               

Mão Poderosas que está diante de ti. 

Veja, Eu farei de você um trenó trilhante, novo e afiado, com muitos             

dentes, colocando Minhas Palavras dentro de você e você demolirá          

montanhas como palha até as suas fundações. 

Alegrai-vos, Meus filhos! Alegrai-vos porque Eu estou contigo! Eu         

estou com você porque Eu tenho lhe escolhido. Eu não tenho te rejeitado! 
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Minha Palavra é certa e, pela Minha Palavra, as fundações deste           

mundo e desse universo veio a existir. Muitos não invocam o SENHOR, seu             

Deus. Mas, Eu lhes digo que eles não irão muito longe; todo o esforço              

humano é fútil e corrupto. 

Atenção! Meus filhos eis que todos ficarão maravilhados! O que está           

abrindo agora é novo! Estou derramando em Meu novo vinho em novos            

corações e nisto sereis preservados; o velho se foi, está em ruínas, seu             

padrão é a lei, a carne que ninguém pode guardar. Andar na carne como              

homem é andar na impotência e na morte. 

Meus verdadeiros filhos são como Abraão e são meus verdadeiros          

amigos. Meus verdadeiros filhos andam pela fé e não pela vista; pois tudo o              

que é da carne é como um muro em ruínas, mantido e edificado sobre              

mentiras. 

O inimigo de suas almas corrompeu e seduziu suas almas aos desejos            

deste mundo e eles estão na fila para a destruição. Deixa de mão de tudo               

Meus filhos. Ande cada dia Comigo. Confia em Mim em todas as coisas, pois              

sou Eu, Jesus, que seguro todas as coisas juntas. 

Meus filhos, vocês são Minhas Testemunhas. Vocês são Meus amigos,          

Meus verdadeiros e santos servos. E Eu estou preparando você para que            

tudo o que você contempla diante de você seja Eu. Mantenha os seus olhos              

fixos em Mim, Cristo Jesus, que é o Autor e o Consumador da sua fé. 

Atenção! Todas as coisas são novas! Eis que o Espírito do SENHOR            

está sobre você! Eu tenho lhe chamado para pregar as Boas Novas do Meu              

Reino. E este é o ano do Senhor. Eu derramei sobre você, neste dia, um               

novo óleo e beberei o novo vinho da Nova Aliança. Permaneçam em Meus             

novos mandamentos de amor. 

Sente-se à Minha Mesa e deixe-me refrescar você de Minhas Fontes           

Vivas, e nisso, levantareis e correreis como Elias e serão refrescados pelos            

Meus Anjos em alegria, em força e no poder do Meu Espírito Santo. 

O Meu Espírito Santo está sobre a sua casa. Ele está sobre suas             

cabeças. O Meu Espírito vem com fogo e poder sagrados. Ele é gentil com              

aqueles que cuidam dos negócios de Meu Pai. 

Houve um tempo em Meus Amados filhos, em que Meu Espírito Santo            

[pomba] não tinha lugar para descansar os seus pés; mas agora, Eu tenho             

feito um caminho. Eu tenho partido os mares enquanto você se afastava,            

com fé, do Egito. Largando de todos sob a lei, afastando da idolatria, pois              

esses deuses estrangeiros não são deuses de jeito nenhum. 

Eu tenho feito um caminho onde o Meu Nome será glorificado; onde            

reside o Temor do Senhor e, neste lugar, o Meu Julgamento cairá. 

Eu estou em todas as coisas, Meus filhos, então afaste-se do braço da             

carne; larga! Larga e venha Me seguir. Venha e Me siga aqueles que Eu              
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tenho escolhido. Aqueles que tiveram seus corações renovados de um          

coração de pedra. Pois se permanecerem no velho, em corações de pedra,            

como corações de homens e idolatria, você não vai ouvir os sussurros dos             

Meus Caminhos. Pois os Meus Sussurros são em amor e direcionamento.           

Aqueles que andam nas trevas estão andando na morte, onde o preço do             

pecado é a morte. 

Meus filhos, vocês andam em Minha Luz e eis que serão radiantes,            

pois vocês serão como o Meu Filho. Vocês ouvirão e escutarão somente a             

Minha Voz. Vocês farão grandes obras até maiores do que o Meu Filho! 

Eu sou a sua Luz Eterna e aqui estão agora os dias finais. A contagem               

regressiva está aqui! Tudo é corrupto! Tudo é pecado da idolatria, pois            

muitos corações tolos não acreditam em Deus!  

Os hipócritas se erguem mais alto, apegando-se à letra da lei, mas            

eles não conhecem a verdade. Eles inibem a verdade com tipo de injustiça.             

Eles não tem acreditado que Eu vim na carne cheio de Graça e Verdade.              

Verdadeiramente, aqueles que falam que veem, estão cegos! 

Mas, para aqueles que não podem ver, agora abrirei os seus olhos!            

Aqueles que estão doentes, Eu curarei. Pecadores se tornarão Meus amigos           

e todos aqueles que invocarem o nome do SENHOR, serão salvos. 

Pois aqueles que venderam o Meu Nome como mercadorias serão          

designados com os que praticam a iniqüidade, cujo deus é Satanás, o diabo.             

Eles trabalham com toda o tipo de injustiça que eles tem copiado das             

artimanhas do mundo. Eles andam na carne, no pecado, e estes serão            

arrancados do Meus galhos. Tudo que não é de Mim será cortado. Mas há              

aqueles cujos corações são devotados Àquele que cuida de você. 

Sim, Atenção Meus filhos! O novo está aqui! Eu estou aqui! Todos os             

que Me seguem, seguem a verdade. Todos os que Me ouvem, andam em             

verdade e amor.  

Aqueles que obedecem à Minha Voz e seguem o Meu Verdadeiro           

Evangelho são aqueles que receberam o Meu Reino. Eles não tem somente            

visto, mas eles entraram e abraçaram tudo de Mim! 

Eu continuo batendo em muitos corações, até mesmo agora; pois          

Minha Graça ainda está aberta, pois a medida completa dos gentios está            

quase completa. 

Entre na Minha Plenitude 

Entre na Minha Graça 

Entre na Minha Verdade 

Pois aqueles que são oferecidos menos são como galhos secos,          

prontos para serem queimados; são como mercenários que não se importam           

com as minhas ovelhas e cordeiros. 
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Venha a Mim, Jesus; pois, ao fazer isso, você pode ousadamente se            

aproximar do glorioso trono de Meu Pai. Para aqueles que Me amam, serão             

amados por Meu Pai. Pois Ele tem te amado com um amor eterno, pois Ele é                

o seu Pai Eterno. Ele é seu Maravilhoso Conselheiro. Ele é o seu Tudo em               

Tudo. Ele é seu Príncipe da Paz. 

Por acaso e o Meu braço muito curto? Confie Nele que é toda a              

Sabedoria, toda Verdade, todo Amor. 

Confie Nele que lançou as bases deste mundo, deste universo. 

Atenção! Sim! Eu faço todas as coisas novas! 

O velho tem ido, o novo está aqui! 

Atenção a Ele que te chove de Graça sobre Graça, já dada. 

Louve Aquele que é coroado com muitas coroas. Inclina-te àquele que           

era, e que é, e que está por vir. 

Aleluia! 

 

Antes de Abraão existir, EU SOU 

Eu, Jesus, sou Aquele que está falando com você agora 

EU SOU QUE EU SOU 
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