
 

Recebido ontem 16 de junho de 2020 

 

 Minha Ovelha Conhece a Minha Voz 

João 10 

Salmos 23; 53; 91 

 

Estas foram as primeiras palavras. Foi assim que tudo começou. 

 

Não tema meus filhinhos, pois você está abrigado embaixo, na sombra           

das Minhas asas, no tabernáculo secreto e escondido. Você está perto do            

Meu coração Meus filhos. E Meus anjos poderosos cobrem todos os aspectos            

da sua vida.  

Cuidado porque os lobos estão à solta e em plena visão. São estes os              

que foram ensinados pelo homem, mas não apenas isso, muitos não querem            

seguir o caminho da justiça. Eles não conhecem a Minha voz. 

Minhas ovelhas conhecem Minha voz.  

Lembre-se, Meus filhos, Eu sou manso e humilde e você pode vir a             

Mim porque Eu sou gentil e humilde de coração. Somente em Mim, suas             

almas encontrarão descanso. O espírito religioso está aumentando, mesmo         

que muitos tenham saído do edifício da igreja. Muitos te excluíram, te            

evitarão, porque vocês são as Minhas ovelhas. 

Minhas ovelhas Me seguem. As Minhas ovelhas fazem todas as coisas           

que Eu mostro para elas que vieram do Meu pai. 

Não temam meus filhinhos, pois Eu estou com você. Embora o inimigo            

procure matá-lo e, embora Eu saiba que você é fraco, e você treme, sou Eu,               

O Seu Bom Pastor, quem cuida de você. Sou Eu quem vem correndo atrás              

de você, para cuidar de você. Sou eu quem te tira da boca dos leões. 

Lembre-se minhas ovelhas, lembre-se, Minhas ovelhas conhecem a        

Minha voz. Lembre-se, Eu não tenho pressa. Lembre-se, Eu sou humilde e            

gentil de coração. Em mim há paz de vida. 

Eu guio você gentilmente, com carinho, como uma galinha leva seus           

pintinhos. A pestilência barulhenta do homem deve aumentar, mas saiba          

que Eu estou no sussurro. Sou Eu quem não ferirá seus espíritos. Os meus              

caminhos não são dos religiosos, embora eles falem bem e eloquentemente           

o suficiente, sou Eu quem examina o coração. 

Eu vejo todos os cômodos no coração, todos os pensamentos. Eu vejo            

aqueles que estão quebrados. Todos os profetas antes de mim estavam           

quebrados, nus, e choravam, do mesmo jeito que Eu chorei. Eles foram            

perseguido e jogado para os Leões. Todavia, benditos todos os que são            

perseguidos por causa do Meu nome porque deles são o reino dos céus. 
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Lembre-se Meus filhos! Você será rejeitado e acusado como se você           

não pertença a Deus. Não temas! Pois no seu silêncio chamei aqueles que             

defendem sua própria falsidade.  

Lembre-se dos meus filhos amados! Eu te chamei como justo diante           

de mim, por graça e não religioso. muitos pretendem me conhecer e ouvir             

de mim, mas minhas ovelhas conhecem minha voz. 

Cuidado! Sim! os lobos estão fora. mas estou travando suas batalhas           

porque todas elas pertencem a Mim. 

Lembrar! eram as pessoas religiosas em meus dias nesta Terra que           

me matavam. Para me matar. Para me demonizar. Me perseguir. apesar de            

ter sido entregue, até a morte, era minha vontade dar a minha vida por              

você. 

Isso foi para cumprir minhas escrituras sagradas. 

Portanto, não temas meus filhos amados! Estou contigo. Estou         

chegando muito em breve, muito em breve e você é amada por mim e meu               

pai. 

Lembre-se de que eu e o pai somos um.  

 

O Senhor queria que eu lesse Mat 5:2-12 
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