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NÃO SEJA ENGANADO (Repassar) 

 

2019.07.09 

Jeremias 7 

Isaías 50:10-11 

 

Assim Diz o Senhor… 

 

Minha noiva, meu remanescente, você é um povo que Eu tenho           

escolhido. Eu escolhi você desde a fundação deste mundo. Meus filhos, todas            

as coisas estão prestes a mudar drasticamente. Tudo o que foi escondido            

deve ser exposto. Todos os enganos serão esclarecidos para aqueles que           

têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. 

Esclarecerei todas as parábolas com clara clareza para aqueles que          

andam obedientemente Comigo como Enoque. Abrirei mistérios ocultos em         

Minha Palavra, as Escrituras Sagradas, àqueles em quem amo e confio. 

Meus Filhos, foram muitas as provações ardentes de Minha Mão, para           

que Eu possa ver o tanto que é devotado para Mim, e não a qualquer ídolo,                

seja um objeto ou uma pessoa, não há diferença em Meus Olhos. Há mais              

testes pela frente, muito mais refino, à medida que Meu calor ardente se             

torna mais quente como nos tempos de Daniel e no reinado de            

Nabucodonosor.  

Meus Filhos, Eu estou com vocês, Eu estarei com vocês, Eu sempre            

estarei com vocês e assim será até o fim dos TEMPOS, conforme está escrito              

em Minhas Escrituras Sagradas . 

Sim, Eu tenho prometido que nunca te deixarei e nem te           

desampararei. Você vai permanecer em fé em tudo o que Eu tenho            

prometido em Minha Palavra, e é por isso que Eu te digo hoje, como está               

escrito. 'O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da               

boca de Deus'. 
Nos dias a frente, o inimigo seduzirá muitos a sair e virá a você como               

um anjo de luz; ele tentará atacar seu calcanhar de Aquiles. Agora é hora,              

Meu amado de jejuar, mas mesmo nisso, você não pode fazê-lo sem a Minha              

Força. 

A carne não conta para nada, pois os que andam na carne morrerão,             

mas os que andarem no Meu Espírito terão Vida e Paz. Digo a você neste               

dia: ande no Espírito e não satisfaça os desejos de sua carne. 

Meus filhos, não temam essas instruções, não digam para si mesmos           

'Eu não posso fazer isso'. Na verdade, você não pode fazer isso sem a Minha               
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ajuda, lembre-se de que nada pode fazer sem Mim. Venham a Mim            

frequentemente, diariamente, para que eu possa encher você com Meu          

Espírito Santo, para que você possa andar como eu. Você andará no poder             

do Meu Espírito Santo e o Consolador o fortalecerá, permitindo que você            

faça tudo o que eu pedir e muito mais. 

Agora é a hora de jejuar, jejuar, jejuar. Para alguns, é uma prática             

consistente; para outros, o jejum tem sido parcial e, para outros, o jejum             

tem permanecido uma coisa deixado de lado por causa do medo. Não            

tenham medo, Meus Filhos, Eu amo todos vocês igualmente, o Espírito Santo            

irá lhe ajudar. Filhos, Eu sou capaz de fazer isso através de vocês. 

Então, Eu falo para você neste dia minha noiva para apresentar seus            

corpos como um sacrifício vivo que é aceitável e agradável a Meu pai. Pois              

Deus é espírito e o Pai procura aqueles para adorá-Lo em espírito e em              

verdade. 

Meu Remanescente, Minha Noiva, Meus Filhos, o caminho para a Vida           

é estreito e poucos são os que o encontram. Quando Eu falo claramente que              

apenas alguns o encontram, isso é como está escrito. O caminho para a vida              

não está nas multidões, nem nos muitos, mas nos poucos. Quando Eu falo             

poucos, Eu quero dizer poucos. Você deve Me aceitar na Minha Palavra.            

Mesmo assim, Eu falo para você, 'Não tenha medo', pois para o homem é              

impossível, mas tudo é possível com Deus. 

Meus Filhos, ouçam somente a Minha Voz, pois Eu sou o Caminho, e a              

Verdade e a Vida. Existe apenas UM caminho é Eu, Jesus, sou o caminho. O               

caminho é realmente estreito e poucos o encontrarão. O caminho para a            

destruição é amplo e leva abaixo. Eu sou de cima. 

Consagre você mesmo, entregue todos os aspectos de sua vida para           

MIM, neste Dia. Abandone tudo, desista de tudo por Meu Nome. Tudo o que              

você tem com carinho, peço que você largue. Deixe de lado todas pessoas e              

coisas na sua vida. Deixe de lado todos os livros, conferências, bugigangas,            

shows, não interessa o tanto que eles se parecem com Deus. 

Em verdade vos digo, embora eles parecem bem, do lado de fora,            

andam juntos com os ímpios e recebem conselhos dos perversos daqueles           

que os rodeiam. Eu não conheço eles, Amados. Ouça-me! Eu sou de cima;             

eles são de baixo; Eu NÃO conheço eles; afastem-se de todos eles. 

Filhos, cada palavra que você precisa é do Meu Espírito Santo. Eu falo             

de novo que Eu sou do alto e todos os ensinamentos dos homens são do               

próprio Satanás, que se disfarça de Anjo de Luz, assim como também, seus             

discípulos. Essas pessoas não têm em mente as coisas pertencentes a Deus,            

e nem têm em mente as coisas do céu, apenas Meu Pai tem o céu em                

mente. 
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Meus Filhos, escutem-Me, não sejam enganados. O Engano é muito          

maior do que você possa imaginar, tais são os artifícios de Satanás. Ouça             

pois até mesmo os eleitos estão à beira do grande engano e ilusão. 

Você deve Me ouvir, Meus Filhos, pois o que está por vir de fato deve               

testar até os eleitos. Eu peço a vocês que ande pela fé e não pela vista, pois                 

digo isso para alertá-los de que você verá muitas blasfêmias em atos e             

visões nunca antes testemunhados. 

Segure-se firmemente ao que você tem e a todas aquelas coisas que            

levam à vida eterna. Não considere nem a sua vida, pois aqueles que             

perderem as suas vidas por Minha causa, ganharam a vida eterna. Não            

considere a carne de maneira sábia, porque logo toda a carne será destruída             

e somente o incorruptível permanecerá. Eu lhe digo agora: permaneça em           

Mim, pois sem Mim você não pode fazer nada. 

Fique firme, Eu digo, ouça apenas as Minhas Palavras. Não escute           

nenhum dos chamados homens de Deus, apesar deles parecerem bem e           

falarem bem. Meu Evangelho, o Verdadeiro Evangelho ainda precisa ser          

pregado em poder, como no começo. Não ouça este evangelho estranho que            

é pregado agora; verdadeiramente Eu digo que NÃO estou nele. Escute esta            

verdade, pois Eu sou o Caminho, e a Verdade e a Vida. 

Quem abandonou tudo pelo Verdadeiro Evangelho? Onde você vê o          

poder de Deus sendo manifestado nessas chamadas igrejas? Não há poder.           

Satanás enganou enormemente multidões e todos eles andam na carne e           

não no Espírito Santo. Eu digo novamente, não se deixe enganar. Embora            

me seguir pode lhe custar sua vida, você ganhará a vida eterna com Meu              

Pai. Porque a salvação é o suficiente, sempre foi o suficiente. 

Em verdade vos digo que hoje em dia aqueles que perseverarem até o             

fim serão salvos. Permaneça firme, portanto, no poder do Senhor e não            

renuncie ou duvide. 

Eu venho como o Leão de Judá e quem escapará do Seu rugido? 

Escutem Meus Filhos a Meus Mensageiros, pois eles abandonaram tudo          

pelo Reino de Deus e de maneira alguma perderão sua recompensa. No            

entanto, mesmo neste Meu Amado, há mais refinamento a ver com a vinda             

do Meu Fogo. 

Afastem-se, Filhos, afastem-se, digo que de todas as igrejas criadas          

pelo homem pois o Juízo tem chegado, até mesmo AGORA, a esses locais             

abomináveis de fornicação e bruxaria. Não se engane, porque NÃO estou em            

nenhum desses lugares. 

O Meu Espírito Santo é seu professor que reside dentro de você, um             

presente de Meu Pai. Minha Igreja é Meu Povo, Minha Noiva, Meu            

Remanescente, Meus Filhos, esta é Minha Verdadeira Igreja, porque Eu sou           

a Videira Verdadeira e Meu Pai é o Agricultor.  
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Eu sou a Pedra Angular principal que os construtores rejeitaram. Meus           

Filhos, a igreja criada pelo homem tem rejeitado você porque eles Me            

rejeitaram como também rejeitaram o Pai que Me enviou como Eu tenho te             

enviado. 

Não se deixe enganar... Não se deixe enganar... Não se deixe           

enganar… 

Minha Noiva, deixe-Me lavar os seus pés, porque se não Me permitir,            

você não terá parte comigo e nem entrará no Meu Reino. Meu Pai deseja              

uma Noiva imaculada, um povo Santo consagrado que se rendeu totalmente           

a Mim. 

Somente, então, Minha Noiva será adequada para o Reino de Deus. 

Sim, ouça a Minha voz, ouça o Meu Espírito Santo, pois o Espírito traz              

vida e paz, mas a carne traz a morte. 

O fogo está chegando, Minha Noiva, com muito calor ardente. Eu te            

digo neste dia, entregue toda a sua vida a Mim, para as Minhas Mãos. Pois               

em verdade Eu te digo que não haverá outros deuses diante de Mim, muito              

menos aqueles que vem do ego pessoal. 

Eu amo vocês, Meus Filhos, e é somente pelo Meu Espírito que vocês é              

capaz de andar Comigo e fazer as coisas que Eu lhe peço. 

Escolha Meus Filhos, escolha a cada Dia, a quem você deve vai servir             

pois você tem que pegar a cruz diariamente, sim diariamente.  

Consagrai-vos Amados aos Meus cuidados. Tomai o Meu jugo sobre          

você e aprenda de Mim, pois Eu sou humilde e gentil no coração e, em Mim,                

encontrarás descanso para as vossas almas. 

Jejua… jejua… jejua… Ore sem cessar. Embora o espírito esteja pronto,           

a carne é fraca. 

Confie em mim, Meus Filhos, Minha Noiva, Eu sou mais do que capaz             

de passar você através por toda tempestade, todo fogo. Eu posso fazer            

muito mais do que você consegue imaginar.  

Confie em mim, acredite em mim, pois Eu estou sempre com você, até             

o fim dos tempos. 

Eu sou Aquele que é do Início… 

Eu sou Aquele que é o Fim… 

Eu sou o Alfa e o Ômega 

Por acaso o Meu braço é muito curto? Por acaso não sou capaz de              

fazer as coisas que Me agrada? Pois nada é muito difícil para Mim, nada              

Meus Filhos. 

EU SOU QUE EU SOU 
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