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ASSIM DIZ O SENHOR: 

 

Meus queridos filhos,  

Não tenha medo, sou Eu, Jesus, que venho a vocês em todas as             

tempestades. Eu venho a vocês, Meus escolhidos, pois Eu estou reunindo           

meus próprios filhos. 

Não tenha medo, Meus filhos, embora vocês tenham sido evitados,          

incompreendidos por todos, ficará claro e todos saberão que Eu os escolhi.            

Pois está escrito, “Eu escolhi você, você não me escolheu”. 

Pois tem sido Meu Pai, que é também o vosso Pai, quem vos ensinou              

desde o princípio e quando, no momento certo, Eu, Jesus, o Filho de Deus              

vos fui revelado a você. 

Eu estou reunindo Meus escolhidos agora mesmo, pois sim, de fato, Eu            

tenho escolhi você do mesmo jeito que escolhi Os Doze. 

Somente Meus filhos escolhidos e gloriosos, preparados para a         

eternidade, que tem entrado em Meu descanso, Meu descanso sabático;          

porque Eu sou o SENHOR do Sábado. 

Meus filhos, Eu amo vocês. Não tenha medo que todas as coisas            

ficarão claro. Eu vim para guiá-lo através dos perigosos terrenos religiosos e            

da escuridão daqueles que sustentam a verdade, mas NÃO em justiça. 

Eu estou aqui, agora mesmo, para guiá-lo pela escuridão, pois por           

acaso Eu não falei, “Eu Estou sempre com você”. E realmente Eu estou! 

Eu escuto todas as suas orações. Eu escuto todos os seus gemidos e             

Eu sei o quanto está cansado, mas saibam disso, Eu estou te segurando.             

Ninguém vai tirar vocês das mãos de Meu Pai. 

Ouvi-me, meus filhos, não se preocupem com seus erros, pois Eu           

tenho levado todos eles em consideração. Eu sei de cada passo que você             

tem andado e Eu tenho transformados eles em Minha obra-prima - Minha            

tapeçaria de sua vida. Nada é desperdiçado, Meus amados filhos, pois vocês            

foram escolhidos desde a fundação do mundo. Nada é desperdiçado. 
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Por acaso não fui Eu que disse aos Meus discípulos que pegassem os             

pedaços de pão daqueles que viram o que Eu fiz, mas, mesmo assim, não              

acreditaram? 

Você é a Minha igreja. Você é Minha cerâmica quebrada em pedaços,            

mas Eu, o Seu SENHOR e Salvador, vim para você. Eu sou o Oleiro e Eu vou                 

remodelar cada aspecto de sua vida. 

Tenham paciência, Meus pequeninos, pois Eu estou recolhendo agora         

mesmo, todos os pedaços quebrados de sua vida. Nada tem sido           

desperdiçado de sua vida. Nada, Meus filhos, pois estou tecendo todos os            

seus erros na Minha Tapeçaria para a Minha glória. 

Meus filhos, Meus filhos verdadeiros, que Me adoram em Espírito e na            

Verdade, não temam, pois Eu te falo a verdade que a Forte Engano está aqui               

e em correndo no seu percurso. Ela está aqui porque Eu que tenho trazido              

ela. 

Eu tenho criado um forte engano. Esta grande mentira para aqueles           

que guardam a Minha Palavra em injustiça. Eu tenho trazido ela e ela está              

ganhando velocidade para a destruição daqueles que afirmam que Me          

conhecem. Muitos têm e falam por Mim, mas, mesmo assim, Eu não os             

conheço. 

O naufrágio está à frente para muitos, confusão, perplexidade e          

vergonha para esses homens sem Deus que não Me conhecem. Eles não me             

conhecem e nem me buscam com todo o coração. A própria loucura deles os              

segue. 

Muitas tempestades estão vindo, Meus filhos, tanto do reino natural          

quanto do espiritual. Mas para os Meus, Eu andarei sobre as águas e             

moverei céu e terra para levá-los à sombra de Minhas Asas de segurança. 

Para as bestas religiosas, pois isso é o que eles são, aqueles            

hipócritas, mentirosos e buscadores mas não da Verdade, o naufrágio está à            

frente deles e a fé deles vai naufragar para todo sempre. 

O palco está montado. Tudo está em seu lugar. As advertências tem            

saído, mas muitos não tem levado a sério - a severidade da Minha Mão irá               

apagar todos eles. Sim, a Minha Mão deve varrê-los como peças de xadrez             

em um tabuleiro. Pois, Eu tendo tido o suficiente daqueles que pretendem            

que Me seguem, mas, mesmo assim, eles não fazem o que Eu peço. 

Escutem! Meus filhos, pois Eu tenho vindo a vocês para trazer o Meu             

Amor, a Minha paz e para que vocês saibam que Eu estou reunindo os Meus. 

Eu estou trazendo você para Mim mesmo. Não tenha medo das           

tempestades pela frente pois Eu estou com você. Eu não sou como homem. 

Eu sou o Santo de Deus. Eu vou Me revelar a você. Eu vou guiar cada                

um de seus passos. Eu vou te levar a um pouso de segurança e,              

rapidamente, você contemplará com seus olhos e verá o castigo dos ímpios. 
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Não tenha medo! Eu sou Jesus, o amado de tua alma. Não temas, Meu              

filho, Eu sou a luz do mundo. 

Eu estou ao seu lado. Então chegue mais perto para ouvir a Minha Voz              

mansa. Pois, Eu não estou no trovão. Eu não estou no fogo. Eu estou na voz                

mansa. 

Sim, Eu estou reunindo, agora mesmo, Meus Escolhidos, pois Eu os           

tenho escolhido desde a fundação do mundo.  

Meu Pai atraiu vocês para Mim e ninguém irá pega-los das mãos de             

Meu Pai. Pois você não Me escolheu, Eu escolhi você. 

Aproxime-se de Mim neste dia, pois Eu sou o seu Redentor, o seu             

Santo, o Rei de Israel.  

EU SOU QUE EU SOU! e Eu tenho lhes amado com a Meu amor e               

bondade eterno. 

O Meu amor aumentará sobre você e Eu Me farei conhecer, ainda            

mais, a você. 

Não temas, pois Eu sou Jesus, o Autor e Consumador de sua fé. 

 

  

JESUS  
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