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Apocalipse 3:7-13

ASSIM DIZ O SENHOR…

Meus filhos, não há nada de novo sob o sol.

As táticas de Satanás são ainda mais sutis do que antes. O engano
está aumentando diariamente. E deve elevar-se mais alto enganando até
mesmo os eleitos.

Eu tenho encurtado o tempo para salvar os que são Meus. Não
presuma nada neste momento, pois o inimigo ronda ao seu redor como um
leão que ruge.

Mas, Eu vim para lutar por vocês neste dia, Meus filhos, pois nenhuma
arma forjada contra vocês prosperará. E, Eu mesmo, derrubarei todas as
fortalezas que permitiram que você permanecesse preso.

Neste momento, Eu sei que as ondas estão altas, ao seu redor e sobre
você. No entanto, Eu venho até vocês hoje, andando nas costas das Minhas
Ondas e clamo, ‘SOU EU’, não tenham medo.

E Eu falo com as ondas e os ventos, os ventos turbulentos ao seu
redor, e ordeno a todos eles, 'Fiquem Quietos!'.

Meus filhos, não temam! Eu digo novamente, Eu estou com você. Não
tenha tema!

Olhe apenas para Mim, completamente!
Ignore todas as palavras do homem. Pois Satanás adora contendas.

Ele se deleita em debates e discussões.
Escute apenas a Minha palavra, pois nela há vida, vida eterna.
Fique quieto e saiba que Eu sou Deus.
Fique quieto enquanto Eu ordeno que os mares e ventos traiçoeiros

que fiquem quietos.
Paz! Meus filhos, Eu tenho vindo para libertá-los do laço do

Passarinheiro.
Eu estou aqui, Meus filhos, para lhes dizer que o Sol está se pondo.

Todas as coisas estão chegando ao clímax final.
Mas Eu também te alerto para ficar alerta e manter o foco em Mim o

tempo todo.
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Mantenham a Minha palavra em seus corações e mentes. Medite sobre
elas, noite e dia, pois a Minha palavra é uma lâmpada para seus pés e uma
luz para o seu caminho.

Esqueça todo tipo de suposições. Cada ideia preconcebida do que está
por vir. Eu disse a verdade que o Meu reino não é deste mundo desta Terra.
Eu sou poderoso para salvar, então mantenha sua mente e seu coração
firmes em Mim.

O inferno está acenando, cada vez mais perto de muitos - mesmo
daqueles que conheceram o caminho da justiça.

Para aqueles que procuram uma saída rápida e fácil em seu
arrebatamento feito pelo homem, pense novamente e leia a Minha Palavra.

Pois há muitos falsos discípulos que se recusam a sofrer pelo Meu
nome.

As coisas não serão como vocês imaginam, Meus filhos, e todos ficarão
surpresos com quem entrar na casa de Meu pai.

Quanto à Marca da Besta, esqueça o que lhe foi ensinado. Continue a
trabalhar em sua salvação com medo e tremor.

Eu já tenho selado e preservado os Meus. Aqueles que pertencem a
Mim. Por esses, Eu irei salvá-los da tentação que vem sobre o mundo
inteiro.

Eu estou sofrendo sobre tudo!
É, o Senhor, quem coloca a Marca nas almas para destruição. Como Eu

marquei Caim.
O sol está se pondo, Meus filhos!
Esteja alerta! Não deixe nenhum homem te enganar.
Ouça apenas a Mim, Jesus.
Eu estou abrindo um caminho onde parece não haver caminho para

libertar Meus filhos - aqueles que Me amam com todo o coração, alma e
mente.

Deus não pode ser zombado! Minha Palavra é verdadeira e todo
homem é mentiroso.

Esteja sobre a Rocha dos Séculos, pois Eu sou o Ancião dos Dias.
Não se deixe enganar nesta hora tardia.
Não apoie de qualquer maneira de seu próprio entendimento. Esqueça

todos aqueles pensamentos confortáveis. Permita que Meu espírito
transforme sua mente, então você saberá, com clareza, a vontade de Meu
Pai em suas vidas.

Chame a Mim e Eu irei até você. Venham a Mim todos vocês que estão
cansados   e oprimidos e Eu lhes descanso.

2



Tome o Meu jugo sobre você e aprenda de Mim, pois Eu sou humilde e
gentil no coração.

'Venha a mim, Jesus está dizendo. Venham e encontrem descanso
para suas almas'.

Fiquem alerta Meus filhos! Não assuma nada, pois a presunção é a
tática do inimigo.

Descanse em Mim! Descanse na Minha Palavra! e Eu mesmo devo vou
trazer a Palavra de Vida para você.

Eu sou a ressurreição. Pois Eu sou a ressurreição e a vida.
Àqueles que Me seguem não tropeçarão… vocês não andarão no

escuro.
Ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você exatamente agora.

Pois o justo viverá pela fé.
Confie em Mim! Não fique alarmado, pois Eu sou poderoso para salvar!
Veja! o fim está se aproximando. O sol está se pondo.
Resistam como Soldados de Cristo e Eu mesmo os fortalecerei.

EU SOU Jesus!
Antes que Abraão existisse, eu sou
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