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TEMOR DO SENHOR 

 

RECEBEU ESTA PALAVRA 23h11, hora do Reino Unido, 22 de maio de 2017,             

em oração. 

 

 

Meus filhos preciosos: 

Não tenham medo, Eu de fato coloco meu cobertor de amor sobre            

você neste momento. Você está abrigado debaixo dos Meus braços e asas            

eternos. 

Eu tenho todas as áreas da sua vida cobertas. Eu sou a sua porção. Eu               

Sou suficiente. 

Conheço as ferozes batalhas em que estás. Eu tenho prometido, por           

acaso não tenho falado que os teus pés não escorregarão? Eu tenho ido na              

sua frente para deixar a estrada limpa. 

Meus filhos, aqueles que são obedientes à Minha Voz e obedientes ao            

Meu chamado, que Eu tenho ordenado, vocês estão sentados em lugares           

Celestiais. 

Eu devo dar-lhe ainda mais dons espirituais nesta hora tardia e nestes            

últimos dias. Seu dom de discernimento e sabedoria aumentará em uma           

porção dupla. 

Esses dons espirituais eu tenho reservado para o Meu Remanescente e           

eles cresceram e aumentaram à medida que você se move e opera através             

do Meu Espírito Santo. Eu também vou trazer Palavras de Conhecimento em            

momentos específicos. 

Não se preocupe ao ver muitos outros compartilharem aleatoriamente         

o Meu Evangelho, pois muitos continuam a seguir os caminhos humanos, os            

caminhos da carne. Eu farei tudo claro como cristal, porque o Meu Espírito             

faz conhecer todas as coisas do céu. 
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Recebereis todos os meus dons com alegria e paz, juntamente com o            

poder do Alto, para entregar essas mensagens aos corações que foram           

preparados por Mim. 

Não siga os caminhos da 'igreja', o 'cristianismo' criado pelo homem,           

pois eles falam como se eles fossem do mundo. 

Essas pessoas religiosas confundiram o Meu Evangelho e trabalham         

muito sem produzir qualquer tipo de fruto. Eles entram em áreas e            

territórios sem a Minha autoridade, pois Eu não tenho lhe ordenado que eles             

fossem. 

A obediência é de suma importância neste momento! Espere por Mim,           

escute-Me. A Minha vontade nessa terra era para fazer EXATAMENTE o que            

Meu Pai queria de Mim. Eu digo agora aos Meus filhos, aqueles que são Meu               

Remanescente, aqueles que são obedientes à Minha voz 'Vá e faça o            

mesmo'. Fique sincronizado com o Meu espírito. 

Não tenha medo, pois Eu estou com você a todo lugar que você for.              

Mantenha-se perto de Mim. Confie em como o Espírito lhe guia. Não fique             

perturbado com as mudanças que estão por vir. Lembre-se de que o Seu Pai              

Celestial que está falando através de você. Não se preocupe com o que dirá. 

Meu Espírito é seu Consolador e Ele o guiará em toda a Verdade.             

Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Você NÃO precisa ser ensinado por            

nenhum outro homem - há um grande engano nisso. 

Eu estou satisfeito com você, Meus filhos. Eu estou satisfeito que você            

esta andando na Verdade. Pois aqueles que ouvem a verdade, eles Me            

seguem. 

Quanto ao resto, Eu digo, para aqueles nos quais Eu tenho chamado            

mas NÃO foram obedientes, um rude despertar está à frente. 

Eu tenho lhe chamado mas você não ligou. Eu tenho lhe chamado            

muitas vezes, mesmo assim, você anda na carne e anda à sua maneira.             

Você é teimoso e rebelde. 

Eu devo sacudir você! Sim, Eu devo sacudir a Casa de Deus PRIMEIRO             

e sacudir tudo o que é uma abominação para os Meus olhos e ouvidos. Eu               

limparei minha eira. 

Rasgarei em pedaços com o Meu chicote feito de cordas todas as áreas             

impuras.  

Não se engane, Meu povo, o MEDO DO SENHOR ira’ descer nesta            

geração em uma medida nunca visto antes. Pois sem SANTIDADE você não            

pode ver Deus. Sem Minha Misericórdia, você será lançado com os           

incrédulos. 

ARREPENDE-SE! Retorne ao Seu primeiro amor! 
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Ande humildemente perante Mim. Livre-se dos seus ídolos. Eu não          

terei nenhum outro deus perante Mim, pois está escrito, mas, mesmo assim,            

você ainda não acredita. 

Procure o Meu rosto e espere por mim, continuamente. NÃO é por seu             

próprio poder e força, mas APENAS pelo Meu Espírito que a Minha Obra está              

completada. 

Você tem sido enganado. Você tem ouvido o homem por muito tempo. 

O Meu evangelho é do céu e não da terra.  

O povo tolo quem tem te enfeitiçado a acreditar nessa mentira? Isso            

NÃO veio de Mim. 

Não demore. Coloque a sua casa em ordem neste dia!  

Volte-se para Mim, pois o dia do acerto de contas está próximo. 

OH Casa de Deus, pois Eu devo retirar muitos candelabros daqueles           

que buscam as coisas deste mundo e os prazeres do pecado. 

Os Meus olhos tem visto os seus adultérios. 

Aí de vocês, pessoas obstinadas! Você acha que poderá continuar          

como antes? Não! 

Não demore.  

Arrependa-se! PROCURE o Meu rosto! Procure o Meu Rosto e Viva! 

 

EU SOU QUE EU SOU 
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