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Só deixe-me compartilhar com vocês esta palavra que o senhor me
deu pode fazer mais sentido agora que ele abriu com estas palavras:

ASSIM DIZ O SENHOR…

Eu, o Senhor, não mudo. Eu sou de Eterno a Eterno. Eu sou Ele e não
há outro.

Quem trará para Mim glória ao Meu nome?

O inimigo engana. Ele sussurra mentiras para homens que se gloriam
perante os homens.

Todos estão sob maldição, cada um deles, pois não buscam Aquele a
quem deve ir toda a glória. Qual adorador enganador, você está ouvindo?

Esteja ciente, Satanás, ao enganar Eva no jardim, os olhos dela não
estavam somente no marido de quem Eu a tenho tirado. Ela foi enganada
por aquele que foi amaldiçoado acima de tudo. Ela foi enganada porque as
palavras dele apelaram para o seu orgulho, a sua beleza. A necessidade de
querer saber mais do Grande EU SOU.

A vergonha estava nua diante de ambos. No entanto, fui Eu que os
cobri. Satanás fugiu da Minha presença.

Sou Eu, o Senhor, pois Eu não mudo. Eu sou de Eterno a Eterno. Antes
de Mim, não há outro.

Eu sou o seu único Salvador. Eu sou o seu único Redentor. Digo com
toda a verdade aos filhos dos homens, vocês fariseus, a alguns que sobem
em alguma parte do caminho. Aqueles que não entram pelo caminho das
ovelhas pelo portão, eles são ladrões e salteadores.

O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Onde está Minha
glória em seu trabalho? ['Ele estava falando com os fariseus. Ele está
falando para quem tem ouvidos']

Onde está a Minha glória no seu trabalho? Pois onde os homens se
exaltam em orgulho, Eu estou pisado como pó. Onde a Minha glória reina
em suas vidas?
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Minha glória reina naqueles que temem ao senhor. Minha glória reina
onde o homem diminui e Eu aumento. Minha glória reina naqueles que
residem em Mim e reside em Minha palavra.

Minha glória reina naqueles que abandonam tudo por Mim e por Meu
evangelho. O Meu evangelho é este: que Eu vim para libertar os cativos. Eu
vim com as Boas Novas do reino de Deus, e não do reino do homem.

Eu vim para curar os corações quebrantados. Eu vim para libertar os
prisioneiros das trevas. Eu vim para confortar todos os que choram. ['é por
isso que li Isaías 61.]

Eu, Jesus, vim glorificar Meu Pai, pois Ele é o único que é bom. Eu vim
para glorificar Aquele que Me enviou; pois Eu e o Pai somos Um.

Eu não vim com os Meus próprios ensinamentos, mas com as Palavras
e Ações de meu pai.

Àqueles que se glorificam em si mesmos, recebem sua recompensa
nesta vida, somente.

Aqueles que se glorificam no homem, homem que foi feito do pó da
terra, perecerão no reino da eterna escuridão, onde há choro e ranger de
dentes.

A carne, dá à luz a carne. Espírito, dá à luz ao Espírito. Deus não pode
ser zombado, o que um homem semeia, assim há de colher.

Eu curei dez leprosos mas apenas um voltou para glorificar a Deus.

Eu estou nos poucos, pois nesses poucos, o Meu Nome é glorificado.

['e eu quero apenas compartilhar esta pequena conta em luke 17'].

2


