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Eu Não Vou Te Deixar na Escuridão 

 

Salmos 119:105; João 2:13-25; João 8:48-59; Salmos 139:11-12 e 2          

Crônicas 7:13-14 

 

Atenção, Meus filhos, ouçam Meus filhos e filhas, ouça-Me, larguem,          

desliguem todas as outras vozes do mundo; escutem, ‘Eu não vou te deixar             

no escuro’. 

Não cuidarei de Meus filhos? Eu, o Bom Pastor, não cuidarei das            

Minhas ovelhas? 

Eu digo para vocês hoje, ‘Eu irei’. É um prazer dizer 'Eu irei' para Meus               

filhos. É sempre um ‘Sim’ para Meus próprios filhos justos. O que vocês             

estão vendo, Meus filhos, é o início da Minha ira, mas não o final. O que                

você verá é Meu favor sobre você, você deve emprestar a muitos, mas não              

pedir emprestado a ninguém. 

Assim como Obadias salvou muitos profetas em cavernas, também Eu          

devo instruir muitos a esconder, Meus filhos, em um lugar seguro. Eu devo             

esconder Meus verdadeiros filhos onde terão comida, abrigo e água. Meu           

braço direito de justiça se estenderá para atender a todas as suas            

necessidades em Cristo Jesus.  

Não duvidem de Mim, Meus filhos, pois não tenho Eu prometido que            

nunca os deixarei, nem os desampararei? Por acaso Eu não farei nascer a             

Minha própria igreja, embora ela esteja passando por muitas dores de parto? 

Sim, Meus filhos e muito mais. Embora muitos de vocês tenham           

passado por angústia mental, feridas em sua mente, Eu os coroarei com            

abundantes Coroas de graça. 

Minha coroa de espinhos penetrou profundamente em Minha cabeça e          

levei muitos golpes na cabeça. Eu fui esmagado pelas Tuas iniqüidades. Eu            

fui furado pelas tuas transgressões. Este é o Meu amor. Este é o amor de               

seu Pai, que também é o meu Pai. Eu vou fazer curativo na sua cabeça com                

paz, e ataduras com a Minha Palavra e Eu virei com cura em Minhas asas. 

Por acaso não sabem, Meus filhos, que Eu tenho asas? Por acaso você             

não sabe que são as Minhas asas que o protegem e debaixo de Meus braços               

eternos estão a Minha bandeira de amor? Embora o inimigo tenha zombado            

de você de dia e noite com condenação e terrores noturnos, Eu virei até              

você e ficarei ao seu lado e Eu sussurrarei o Meu amor por você. 
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Não se preocupem, Meus filhos, Eu certamente não os deixarei no           

escuro. Eu não os deixarei com aqueles guias cegos que não conhecem a             

voz do Verdadeiro Pastor. Os pódios tem desaparecidos. O cenário tem sido            

esvaziado por Mim neste momento. Você não precisa de nenhum homem           

para lhe ensinar, pois Eu tenho derrubado as práticas deles de idolatria. 

Agora, Eu vou reunir Minhas ovelhas em um só rebanho com um só             

Pastor. Agora, as Minhas ovelhas virão para ter suas feridas curadas por            

Mim.  

Eu tenho ido na sua frente. Eu não te deixarei no escuro. Eu estou,              

mais uma vez, separando a luz da escuridão. 

Você agora está começando a ver a distinção - essa linha distinta de             

luz e escuridão será tangível, palpável e visível. Você deve ver, ouvir, sentir             

e até cheirar. Da mesma maneira que Eu fui trazido para fora do             

acampamento, da mesma maneira também, Eu separarei os Meus do Egito,           

hipócritas e trabalhadores cujos salários conduzem ao pecado e à morte. 

Embora desta praga acabar, saiba que mais ondas de destruição estão           

chegando. No início, tudo será paz, paz e alegria começará entre os iníquos             

e vocês verão isso. Assim como Eu endureci o coração do Faraó após o cada               

julgamento, assim também será, embora desta vez não em escala nacional,           

mas global. Mas Eu digo a você, 'não tema'. 

Isto é a Minha obra, Meus filhos, pois Eu sei como libertar os Meus              

próprios filhos e filhas, embora pareça que Eu os tenha deixado no escuro ou              

vocês podem até pensar que Eu os tenha deixado completamente; mas não            

é assim. 

A Minha Palavra é certa. As Minhas promessas foram escritas antes do            

mundo existir. A Minha palavra nunca passará. Não, Eu estou aqui para lhe             

dizer que Eu não os deixarei no escuro, pois em Mim está a Luz, pois Eu sou                 

a Luz do mundo. Siga-Me e você não irá para a escuridão. 

Por intermédio de sua mensagem... porque você tem acreditado em          

Meu Nome e porque você tem acreditado que o Pai Me enviou a este mundo,               

muitos virão para a sua luz. Na medida que você Me segue, a Minha Luz               

deve alargar o seu caminho e você andará com confiança pois Eu devo             

levá-la mais profundamente para a Minha luz.  

Estou movendo você para um lugar mais seguro onde a Minha Luz            

nunca se apagará; pois onde vive a Minha Palavra, lá estará a Minha Luz. 

Minha Palavra é uma lâmpada para os seus pés e uma Luz para seu              

caminho. Este caminho pertence àqueles que ouvem a voz do Pastor, pois            

eu conheço as Minhas ovelhas e Eu sou conhecido por Minhas ovelhas. 

Muitos dos quais Eu tenho chamado desde o início ao Bom Pastor, não             

tem totalmente abraçado o Meu Reino, e nem tem eles andado do jeito que              
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Eu andei. Eles tem andado no amplo caminho de edifícios feitos pelo            

homem, mas agora, Eu, Eu Mesmo, tenho esvaziado suas idolatrias, o amor            

deles por números e o amor deles em vender mercadorias em Meu Nome. 

Eu não terei nada disso. Eu estou limpando o Meu Templo agora e os              

Meus chicotes estão de fora, pois Eu, Eu mesmo, expulso muitos de suas             

casas. 

Eu terei misericórdia de quem Eu terei misericórdia. Eu terei          

compaixão de quem Eu terei compaixão. 

 

EU SOU O SENHOR 
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