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Não Abra a Porta do Reino das Trevas 

 

Caros irmãos e irmãs 

Palavra recebida em 29/5/2020 

 

Leve isso ao Pai em oração e observe que partes disso não são para              

todos. De fato, eu hesitei muito em divulgar isso, mas a vontade de Deus              

deve ser feita e se isso puder proteger uma alma ou pelo menos abrir os               

olhos de alguém e trazer alguém de volta à estrada estreita, seria incrível. 

Comecei a assistir a um canal no YouTube e pensei no que estou             

perdendo aqui? Há mais para mim fazer algo além do que aprendi com a              

Bíblia, porque essa pessoa parece muito sincera, até implorando sangue por           

seus vídeos etc. À primeira vista, é bastante legítima, mas não. 

O fato é que existem lobos em pele de cordeiro que enganam as             

ovelhinhas de Deus. Algo simplesmente não estava certo comigo e depois de            

conversar com minha irmã, ela rapidamente confirmou que esses         

ensinamentos estão errados. Acredito que é por isso que meu pai me usou             

para dar esse aviso. Felizmente, não fiz mais nada do que assistir a alguns              

vídeos dela e fiquei curioso. Ore a Jesus por sabedoria e espírito de             

discernimento como nunca antes! 

 

1 Tessalonicenses 5 

Vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da noite nem das                

trevas. 

Portanto, não durmamos como os outros, mas observe e sejamos sóbrios. 

Pois os que dormem à noite e os que estão bêbados ficam bêbados à noite. 

Mas, quem é do dia, fique sóbrio, colocando o peitoral da fé e do amor e,                

para o capacete, a esperança da salvação. 

Pois Deus não nos designou para a ira, mas para obter a salvação por nosso               

Senhor Jesus Cristo. 

 

Mensagem: 

Escute Minha voz filhos da luz. Alguns de vocês estão abrindo portas            

erradas, não podem Me encontrar de outra maneira senão no Meu Santo dos             

Santos, pela oração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao               

Pai senão por Mim. Abrir seus chacras não é de Mim, você não deve abri-lo.               

Não importa qual versículo você fala na Bíblia para distorcer a Minha            

verdade. O inimigo vem para enganar, matar e roubar. 
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Você pode ouvir o vento nas árvores, Minha respiração se movendo           

suavemente sobre ela? Eu sou a videira, vocês são os galhos, Eu sozinho Me              

movo em meu povo. Suas folhas estão se movendo ao vento por minha             

causa ou é o inimigo que se move em você? Eu sou a vida em que você é a                   

árvore, plante-se em Mim sozinho, onde Eu o nutro com os Meus manas e              

águas ocultas. 

Santidade e proximidade é o que Eu desejo, isso não é alcançado por             

orações ocasionais. Por favor, dedique um tempo íntimo Comigo. Muitos          

pensam que Me conhecem, mas não. Eu ainda sou Seu primeiro amor?            

(Apocalipse 2:4) Quando você abre os olhos logo de manhã, você pensa            

em Mim? Você procura imediatamente o Seu primeiro amor? Você se lembra            

de Mim ou Eu sou alguma lembrança distante? Quando é a última vez que              

você bloqueou este mundo para Me valorizar como Eu te valorizo? Eu sou o              

seu protetor, o amante de sua alma? 

Alguns daqueles que estão sendo enganados nem mesmo percebem         

isso. Você está disposto a jogar fora a eternidade Comigo, abrindo seus            

chacras? Arrependa-se agora enquanto ainda pode, antes de ir além do           

ponto sem retorno. A iluminação (Efésios 1:18) vem somente de Mim, Meu            

Espírito Santo dentro de você. 

A luz que você procura é uma luz falsa. Lúcifer não se retratou como              

um anjo de luz? Você acha que os métodos dele mudaram de era para era?               

Não, ele ainda é o mesmo e alguns dos meus estão caindo. Eu digo que Eu                

somente sou o caminho, a verdade e a vida. 

Jejuando, orando, e ouvindo o Meu Espírito e lendo a minha palavra é             

a maneira que você Me encontrará. 

Pare com o que você está fazendo, só Eu abro e fecho a porta correta.               

(Mateus 7:7-8). Eu sou a Porta, a porta de entrada entre o céu e o inferno.                

Se a porta errada for aberta, essa porta não foi de Mim! 

Somente você pode tomar a decisão de Me seguir ou seguir o inimigo             

em seu meio. Agarre-se a Mim! Agarre-se a Mim, pois muito mais espíritos             

demoníacos enganadores foram libertados. Isso é o grande engano. 

Minha vinda é iminente. Observe, portanto, que Eu não acho você           

adormecido, pois direi que Eu nunca o conheci. (Mateus 7:21-23) 
 

Gálatas 1:8, “Mas se nós, ou um anjo do céu, pregamos qualquer outro             

evangelho a você, então nós o pregamos, que ele seja amaldiçoado”. 

1 Timóteo 4:1, “Agora, o espírito diz excessivamente que, em tempos           

posteriores, alguns se afastarão da fé dedicando-se a espíritos enganadores          

e ensinando demônios”. 

 

Seu pai amoroso, Senhor Jesus Cristo. 
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