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O QUE REALMENTE IMPORTA 

 

- 04 de junho de 2020 

 

Mark 16:15-16 

15 E ele lhes disse: Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda                

criatura. 16 Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será              

condenado. 

 

Transcrição: 

Meu filho, com todos os caos do mundo - O QUE REALMENTE IMPORTA? 

 

TER DINHEIRO IMPORTA? Enquanto você assiste aos eventos deste dia, as           

crianças do mundo estão saqueando e roubando por falta de dinheiro. Perder            

sua alma pela eternidade vale o pouco de dinheiro que você pode obter             

hoje? 

 

TER UM CORAÇÃO ORGULHOSO? Muitos daqueles que se chamam por Meu           

Nome têm tanto orgulho em seus corações que nunca podem estar errados.            

Eles caluniam e criticam apenas para provar seu argumento, mas NÃO VÊEM            

o orgulho em seu próprio coração!  

 

TER UM REFÚGIOS REALMENTE IMPORTA? Somente as nações ricas tiveram          

essa ideia. E os Meus filhos em nações onde não podem arrecadar dinheiro             

para refúgios? Eu devo que todos eles pereçam enquanto jogo favoritismo           

com as nações ricas? 

 

Eu lhe digo agora, NÃO IMPORTA! Se você tem um refúgio ou não! Quando              

Eu Agitar o mundo - todos saberão! 

 

IMPORTA CALCULAR O TEMPO para tentar adivinhar o meu retorno? NÃO!           

Minha palavra diz que você NÃO saberá o dia ou a hora; então, por que               

perder seu tempo tentando adivinhar? 

 

IMPORTA QUEM É O ANTICRISTO? NÃO!! Se você soubesse quem ele é, o             

que você poderia fazer? Você anunciaria ele ao mundo? Talvez você consiga            

que um grupo de pessoas para ir contra ele? Talvez você possa tentar             

repreendê-lo? ISSO NÃO IMPORTA!! Ele levantará, fará guerra contra os          

santos e os vencerá! (Apoc. 13:7) Então, por que perder seu tempo            

tentando adivinhar? 

 

Meu filho, aqui é o que importa nesse últimos dias: 
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PREGUE O EVANGELHO A UM MUNDO PERDIDO, E isso inclui a Minha Igreja             

cheia de pecado! 

 

Grite arrependimento! ARREPENDA-SE! ARREPENDA-SE! Afaste-se dos seus       

maus caminhos! 

 

NÃO SE PREOCUPE ou pense nas situações acontecendo! Elas não importam! 

 

O QUE IMPORTA É ALCANÇAR O PERDIDO COM O EVANGELHO, PREGANDO           

A SALVAÇÃO ATRAVÉS DA FÉ EM MIM, COMPARTILHANDO O EVANGELHO E           

NÃO CEDENDO AO SISTEMA MUNDIAL. 

 

Meu filho, não importa o que aconteça, a Minha palavra e as profecias nela              

contidas acontecerão muito em breve. Algumas já começaram e muitas          

outras serão cumpridas nos próximos dias. 

 

Grite arrependimento! para aqueles que são orgulhosos! 

Grite arrependimento! para aqueles que colocam riqueza material e coisas          

acima de Mim! 

 

Meus filhos, as coisas mesquinhas e os cuidados deste mundo NÃO           

IMPORTAM!  

 

TUDO QUE IMPORTA É A CONDIÇÃO DO SEU CORAÇÃO QUANDO EU FALAR            

PARA TOCAR A TROMBETA. 

 

ARREPENDA-SE! ARREPENDA-SE! ARREPENDA-SE!! 

 

Eu estou trazendo mais testes aos Meus Filhos - Você fará realmente o que              

importa? 

 

AME seus irmãos e irmãs e não fale mal deles. 

 

Ore uns pelos outros para permanecer nestes últimos dias. 

 

EU TE AMO TODOS - E É ISSO O QUE MAIS IMPORTA! 

 

Amém. 

Dado pelo Senhor Jesus Cristo 
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