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John 21; 13

ASSIM DIZ O SENHOR…

Anda comigo. Não vá na minha frente.

Meus filhos, andem Comigo. Siga os Meus passos. Não vá além do que
eu imprimi em seus corações.

Assim como Enoque caminhou comigo fielmente, caminhe Comigo.
Como eu disse a Simão Pedro para me seguir. Eu digo a você o mesmo ...
siga-me.

Minha presença está com você. Eu estou perto de você Mais perto do
que você pensa. Ouça o sopro suave do Meu Espírito Santo. Pegue a
respiração, minha Respiração Ruach, e fique perto de Mim o tempo todo.

Não se assuste ou se preocupe com os muitos eventos que estão
ocorrendo. Pois eu lhe digo a verdade, você ouvirá falar de guerras e
rumores de guerras aumentando. Observe e fique alerta e lembre-se com
fervor crescente.

Meu reino vem de cima. Eu não sou deste mundo.
O Reino de Deus vem do alto. Ande em meus caminhos. Ande e não

corra na minha frente Pois até Moisés sabia que ir sem a Minha presença,
era fútil.

Não se preocupe com as coisas desta terra. Mantenha seus olhos fixos
nas coisas do céu. As coisas acima. Eu sou o senhor.

Não tenha medo dessas coisas. Outros os temem porque não Me
conhecem. Eles também não Me buscam verdadeiramente de todo o
coração.

O fogo do meu refinador está aqui, meus filhos. Então, eu digo a você:
entregue tudo a mim. Entregue sua própria vida hoje por Mim, Jesus e pelo
Meu evangelho.

Não se deixe enganar, mas mantenha o passo com o fruto do
arrependimento. Permaneça humilde diante do seu Deus neste dia.

Lembre-se, eu escolhi você. Você não me escolheu. Deus não pode ser
zombado. Pois eu sou o senhor que examina o coração. Eu desnudo até
mesmo aqueles pensamentos, atitudes e palavras que não têm lugar para
aqueles que herdarão o Reino de Deus.
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Nenhum mentiroso, nenhuma pessoa que usa linguagem suja, nenhum
hipócrita, aqueles que seguem apenas a letra da lei, serão parte de mim. A
menos que Eu lave todos vocês, vocês de maneira alguma farão parte de
mim.

A quem você serve hoje? belial ou eu?
Eu sou o senhor. Eu não mudo Meus filhos. Pois eu sou o mesmo

ontem, hoje e para sempre. Não lute contra os que falam por mim, porque
eu te digo a verdade, o aluno não está acima do professor. Eu escolhi quem
eu escolhi e, ainda assim, todos passam pelo fogo do meu refinador.

Meu fogo é exigido, na devida medida, a cada pessoa, a cada filho e
filha.

Verdadeiramente, o dia do ajuste de contas está aqui. Meu dia de
julgamento está aqui, mas muitos não o percebem. Na verdade, eles não
pertencem a mim, a Jesus Cristo.

O portão é estreito, meus filhos. E eu digo novamente para você neste
dia: examine-se! Não examine os outros, nem julgue, pois só eu, Jesus, sei
todas as coisas.

Eu digo, faça todo o esforço. Pois se você decidir seguir-Me, seguir
minhas pegadas, sua carne terá que morrer. Nenhuma semente pode nascer
a menos que você morra para si mesmo - seu próprio entendimento e
caminhos.

Aqueles que Me seguem, aqueles que caminham escolhendo seguir
Meus passos, andam em Minha luz. Pois em mim não há trevas.

Meus filhos, em verdade vos digo, quer queiram acreditar ou não, o
ano de 2021 foi o começo do fim. Agora, não há ponto de retorno. Um
abismo foi criado, mesmo agora, mas muitos não podem perceber isso.

Caminhe comigo. Não vá na frente de mim, para fazer isso, é uma
escuridão pesada. Confie em mim. Confie na Minha sabedoria. Confie
implicitamente em Meu tempo, pois Eu sou o Senhor. Eu não mudo. Eu sou o
mesmo ontem, hoje e para sempre.

Confie e não se apóie em seu próprio entendimento. E em tudo, todos
os seus caminhos, reconheça-Me e Eu irei endireitar o seu caminho.

Caminhe comigo. Espere por mim e siga-me todos os dias. Espere
para ouvir minha voz mansa e delicada.

Meu amor por você é tão imenso e lamento amargamente por aqueles
que escolhem as coisas deste mundo em vez de mim.

No entanto, eu digo, como disse a Samuel, não chore mais por aqueles
que rejeitei. Tenho muito mais a dizer a cada um de vocês, meus filhos e
filhas. Portanto, continue a Me buscar com sinceridade e diligência.

Amo você com um amor eterno, muito maior do que você imagina.
Mas não há compromisso com a Minha santidade. Pois sem santidade, você
não pode ver Deus.
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Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Caminhe comigo.
Escolha este dia para me seguir.
Eu sou o Senhor.
Antes que Abraão existisse, EU SOU.
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