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EU SOU O SENHOR; Eu não sou um homem que muda de ideia. 

Muitos de vocês veem quem Eu sou através de palavras enganosas e            

há muitas palavras deste tipo. 

 

Eu envio o Espírito Santo sobre quem Eu desejo, assim como também,            

envio espíritos enganadores e espíritos atormentadores sobre aqueles que         

tem rejeitado a Palavra do SENHOR. 

 

Eu falo para esses que uma outrora Eu ungi, como fiz com o Rei Saul,               

vocês que foram chamados pelo Meu Nome, vocês que receberam Minha           

Palavra, mas agora, rejeitaram Minha Palavra. 

 

Do mesmo jeito que o Rei Saul permaneceu na liderança, assim           

também muitos, que Eu tenho rejeitado, ainda permanecem em liderança.          

Eles continuam a se apegar ao valor das palavras dos homens, embora eles             

falem de Mim. 

 

Eu tenho Me afastado deles. 

 

Como pode o Meu Espírito Santo residir naqueles que tem rejeitado a            

Minha Palavra? 

 

Para aqueles que uma vez conheciam a Minha Palavra, para aqueles a            

quem Eu tenho chamado, vocês agora tem sido substituídos pelos Meus           

verdadeiros servos, cujos os corações são santos e obedientes a Mim e aos             

Meus caminhos. 

 

Eu tenho levantado muitos do deserto de grandes tribulações, salvei          

muitos das garras de leões e ursos, mas nenhum mal lhes aconteceu. 

 

Muitos tem passado por grandes e profundas cavernas de tentações,          

mas, eu mesmo, tenho os impedidos de cair no pecado. Pois, apesar do             

corpo ser sagrado, muita guerra tem acontecido em território profano. 
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A unção tem mudado neste dia (hoje). 

 

Enquanto Eu revelo os Meus reis e sacerdotes de justiça; Eu trago            

servos humildes, amigos, totalmente devotados ao Santo de Israel. 

 

Eu tenho preparado muitos para enfrentar muitos gigantes, gigantes         

como Golias; aqueles que desafiam os exércitos do Deus vivo. 

 

Meus verdadeiros servos, como Davi, não precisam se vestir bem para           

a ocasião. Meus verdadeiros servos, aqueles a quem Eu agora tenho ungido,            

não precisam das armas dos homens, pois eles confiam no Nome do Santo             

de Israel. 

 

O Meu Espírito Santo reside e trabalha dentro daqueles que são Um            

Comigo e Meu Pai. Eles estão de acordo com Meus Caminhos. Eles não             

resistem ao Espírito Santo. 

 

Esta é uma guerra santa, uma batalha sagrada, mas Eu escolho o mais             

improvável. Eu escolho as coisas degradadas deste mundo. Eu escolho          

aqueles que são pequenos aos olhos dos homens. 

 

Há muitos neste momento que continuam a se posicionar em dois           

campos, duas opiniões, então de um jeito ou de outro, Eu forçarei a Minha              

Mão para que você decida em qual campo você residirá, permanentemente. 

 

Sempre há uma escolha. Haverá sempre decisões de partir o coração a            

serem feitas. Pois, verdadeiramente, a decisão de viver uma vida santa, sob            

a orientação do Espírito Santo, custará a você sua carne. 

 

Para aqueles que optam pela opção mais fácil da carne, para aqueles            

que escolhem os caminhos do mundo, vocês colherão os frutos disso; pois o             

salário do pecado é a morte. A morte é certamente o caminho que você tem               

escolhido. Mesmo assim, ainda profundamente enganado, você vê isso como          

vida. 

 

Para aqueles que falam a Minha Palavra, mas vivem em pecado, vocês            

serão lançados nas mãos dos homens. Eles serão os seus juízes, já que você              

valoriza tanto a opinião deles. 
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Mas, Eu te digo a verdade, você tem confiado em lobos ferozes cujos             

corações você não pode ver. Se você visse eles, como Eu os vejo, você              

desmaiaria de medo por sua vida. Mas, visto que você não Me consulta             

sobre o assunto, Eu tenho te entregado aos desejos do seu coração. 

 

A quem você deve ir à noite quando o choro começar? 

 

A Minha Palavra não irá lhe confortar, pois você tem rejeitado a Minha             

Palavra. Você tem rejeitado o Meu ensinamento. Você tem rejeitado a Minha            

instrução. Você tem rejeitado o castigo do SENHOR embora Eu trouxe para            

você repentinas vezes, por meio da Minha Palavra. 

 

No entanto, mesmo assim, isso não tem quebrado o seu orgulho! 

 

Ó nação pecaminosa, por que você ainda precisa ser batida? 

 

Você tem confiado em palavras enganosas, palavras enganosas e elas          

tem coberto o seu coração com orgulho e rebelião contra Mim. 

 

O próprio leão e urso de que uma vez te resgatei, eles vão te rasgá-lo               

em pedaços. Os próprios mercenários em que você confiava, eles roubarão           

tudo o que você tem, e muito mais, pois não é a riqueza que eles roubaram,                

mas sim a sua alma. 

 

Satanás é como dinheiro e não faz acepção de pessoas. Ele já            

reivindicou muitas almas; e esses são agora aqueles que tem rejeitado a            

Palavra do SENHOR. 

 

Você fica confuso dizendo: “Eu creio na Palavra de Deus”. Você até            

mesmo declara a Minha Palavra, mesmo assim, você não anda          

humildemente perante Mim. Você não espera por Mim. Pois as coisas deste            

mundo dominam seus pensamentos desde a manhã até a noite. 

 

Sim, neste dia de hoje, Eu tenho rejeitado àqueles que Me rejeitaram            

e aqueles que tem Me rejeitado, eles tem rejeitado Àquele que Me enviou. 

 

O seu reino tem caído. Apesar que uma vez Eu tenha te escolhido,             

sim, você caiu porque você tem rejeitado a Palavra do Senhor. 

 

Não é pelas palavras que você fala, mas por suas ações e sua vida              

diante de mim. 
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Muitos ainda intercedem por aqueles que Eu uma vez tenho escolhido,           

mas agora estão rejeitados. 

 

Por que você está orando por aqueles a quem Eu tenho rejeitado? 

 

Do mesmo jeito que Me arrependi de ungir Saul, então agora, Eu me             

arrependo de ter ungido aqueles que estão sempre perante os homens. 

 

As lamentações estão por vir. E na verdade Eu vos digo que haverá             

choro e ranger de dentes no Dia do SENHOR; pois é um Dia de luto e não de                  

alegria. 

 

Para o Meu Remanescente Eu digo, ‘não temas pelo o que está ao teu              

redor. Não tenha medo por causa dos malfeitores, contra esses que praticam            

a iniqüidade’. 

 

Deleite-se em Mim. Entregue todos os seus caminhos perante Mim e           

não olhe para trás. Pois, Eu sei quem você tem amado, mas eles são aqueles               

que escolheram seguir o seu próprio caminho em vez do Meu. Às vezes você              

ficou muito tempo. 

 

Confie em Mim agora, enquanto você passa para Mim todos aqueles           

que tem brincado de igreja e brincado de ser cristão. 

 

Eu, agora, estou levantando o Meu Remanescente, a Minha Noiva e as            

armas de guerra estão agora em Minhas Mãos. Elas tem sido e sempre serão              

as Minha Palavra. 

 

Aqueles que Me amam, aqueles que não colocam nenhum outro ídolo           

em seus corações, aqueles que reverenciam a Palavra do SENHOR acima dos            

homens, Eu os levantarei. 

 

Levante-se, brilhe, pois a sua luz tem chegado! A minha glória está            

aqui! Eu estou aqui! 

 

Este é um novo caminho para o Meu Remanescente. Um caminho que            

Eu tenho preparado, Eu mesmo. Pois você é um povo que Eu tenho             

levantado por um tempo como este. 
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Eu tenho lhe trazido para o Meu Reino, Minha Mansão, Minha           

Santidade. Aqui você vai Me conhecer como Moisés. Aqui sereis alimentados           

pelos Meus anjos. Aqui vereis anjos do SENHOR subindo e descendo sobre            

os filhos e filhas de Deus. 

 

Não se aflija mais, pois, embora, você tenha demorado muito em           

oração, entregue todos aqueles que você tem amado para Mim. 

 

Eu sou o seu Pai Eterno. Eu sei de todas as coisas. A Minha sabedoria               

é profunda. A Minha sabedoria existia antes da fundação da terra. 

 

Venham, Meus filhos. Chegou a hora de você seguir em frente com seu             

destino, que Lhe ordenei para você e sua vida. 

 

Lembre-se, Sou Eu quem está no controle do tempo, pois Eu estou            

fora do tempo. Eu estou lhe protegendo dentro da Minha escala de tempo e              

não a do mundo. 

 

Venha! Deixe-Me enxugar as suas lágrimas. Não olhe para trás, pois           

Eu estou fechando muitas portas, mas à frente, estão novas portas. 

 

Venha! Pois a sua alegria está sempre em Me seguir. 

 

EU SOU QUE EU SOU 
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