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ASSIM DIZ O SENHOR... 

 

Meus filhos levem Minhas Palavras em seu coração. Tome Minhas          

Palavras como a verdade absoluta. Quando Eu digo que a batalha pertence a             

Mim, é exatamente isso que Eu quero dizer. 

O que você vê diante de seus olhos físicos não é o fim do assunto, mas                

apenas os trabalhos gloriosos da Minha Glória a serem revelados em você. 

O diabo pode provocá-lo, até te opor à sua cara através dos outros,             

mas saiba disso: Eu tenho meus anjos poderosos vigiando sua casa, seu            

quarto, e sua rua. Verdadeiramente, Eu vos digo hoje que a batalha            

pertence ao SENHOR; ela sempre pertenceu a Mim desde o Início. 

Eu mesmo ordenei todas as etapas da sua vida até este ponto e Minha              

Presença está aqui em maior medida do que em qualquer outro momento da             

história. Isso é porque todo o céu está esperando por vocês… Meus filhos             

gloriosos. 

Há nuvens de testemunhas junto com todos os santos da antiguidade           

para animá-lo, pois o Fim está próximo. E o que está por vir Meus filhos são                

mais gloriosos do que você possa imaginar. Sim, todo o céu aguarda sua             

chegada com a respiração suspensa. 

Anjos acampam ao seu redor a todo momento e Minha nuvem de dia             

está diante de você e Meu fogo sagrado está atrás de você. Eu tenho ido               

adiante de você e aqueles que continuarem a olhar para Mim, Eu liderarei e              

colocarei seus pés onde Eu tenho pisado. 

Não olhe para a batalha com seus olhos físicos, porque aqui o inimigo             

sussurrará mentiras para você. Ele irá sobrecarregá-lo com desespero,         

desesperança e a sensação de que você não pode vencer esta batalha. Não             

ouça suas mentiras, segure a Minha Mão a cada minuto, a cada hora, a cada               

dia, e Eu lhe mostrarei a verdade. Vou deixar você ver a imagem verdadeira.              

Eu brilharei tão intensamente em seus corações que você realmente pisará           

em cobras e elas não o machucarão. 
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A verdade é esta: Meus filhos, vocês estão sentados nos reinos           

celestiais Comigo. Esses últimos vestígios nesta terra são para andar por           

Mim, falar por Mim, amar por Mim e isso são para trazer a Minha última e                

final colheita. 

A batalha pertence ao SENHOR; ponto final. A pergunta é 'Você           

acredita nisso?' Não há nada que você possa fazer na carne, então pare de              

se esforçar e descanse. Descanse totalmente em quem EU SOU. 

Descanse em Minha obra terminada. Descanse em Minhas promessas,         

Minha Palavra, Minha Verdade. Descanse em Mim porque Eu sou o Caminho,            

a Verdade e a Vida. Não declarei, até mesmo para Marta, que se você              

acreditar, verá a glória de Deus? 

Espere em mim. Sente-se quieto como Maria, que só veio a mim            

quando Eu chamei. Confie em mim porque EU SOU QUE EU SOU.  

Confie em mim, mesmo quando tudo ao seu redor tem ido para os             

cachorros. Pois Eu sei aqueles que te receberão. Eu conheço aqueles que            

ouvirão a tua mensagem de Mim. Eu tenho sempre conhecido aqueles a            

quem Meu Pai trouxe para Mim. 

Não olhe para o mundo, pois está afundando rapidamente para o           

esquecimento - um buraco infernal que eles mesmos criaram. 

A maldade aumenta a cada dia porque eles não Me conhecem e nem             

amam a verdade; pois o deus desta era cegou os seus olhos. Somente             

aqueles que são em poucos números terão as escamas dos seus olhos            

removidas; pois Eu terei piedade daqueles a quem Eu terei piedade. 

Tudo é de Mim, Meus filhos, mas porque muitos de vocês foram            

alimentados por falsos pastores, falsos mestres, você tem ouvido mentiras e           

tem tentado obter a sua salvação. A salvação não é uma mercadoria à             

venda. Eu não estou à venda! Eu deitei Minha Vida de bom grado,             

livremente, porque Eu amo Minhas ovelhas. 

Quando Eu abrir ainda mais seus olhos espirituais, vereis a Minha           

Bondade passar diante de você como Moisés. Minha glória será revelada           

para aqueles que são Meus. 

Minha salvação para você é um presente gratuito de Meu Pai por causa             

de Seu grande amor por você. Sua bondade é dada para você e esse              

presente é recebido humildemente ou ele é rejeitado pelo orgulho. 

Eu conheço aqueles que são Meus, porque Eu os tenho ensinado Eu            

Mesmo, desde que eles nasceram. Eu os alimentei de sabedoria e fidelidade            

no ventre deles enquanto Eu os observava crescendo.  

Eu criei muitas fraquezas e numerosos cenários de rejeição e          

sofrimento para que você voltasse para Mim. Porque, embora a sua mãe e             

seu pai o tenham rejeitado, Eu não tenho te rejeitado pois você sempre foi              

Meu até o fim. 
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Eu preparei um lugar para você, que aguarda na segurança da Minha            

Morada; portanto, não tenha medo, Meus Filhos Gloriosos.  

Eu conheço o seu sofrimento, a sua profunda solidão, as suas           

inadequações e rejeições. Eu sei de todas as coisas. Eu conheço o profundo             

cansaço que percorre todas as partes da sua mente, corpo, alma e espírito.             

Eu conheço aqueles que dançam ao som do diabo ao seu redor. 

Amado! Esta batalha pertence a Mim! Ela não pertence a você. Ela            

sempre foi Minha desde o Início! 

Eu vim para resgatá-lo da escuridão. Eu vim para libertar você do            

cativeiro do pecado. Eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para lhe               

dar a vitória do mesmo jeito que Eu venci e agora estou sentado à direita de                

Meu Pai. 

Isso tem sido planejado desde o Início; portanto, venha a Mim, Meus            

filhos. Você não precisa de dinheiro para Me comprar, porque Eu comprei            

você com o Meu próprio sangue. 

Não deixe ninguém te enganar, pensando que eles podem acrescentar          

à Minha redenção perfeita - a Minha oferta perfeita; porque de fato Eu sou o               

Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. 

Receba de Mim diariamente! Humilha-se diante de Mim, porque Eu sou           

o seu Deus. 

Eu sou o seu Salvador, o seu Redentor e o seu Rei. 

 

EU SOU JESUS 
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