
Consolai, Consolai Meu Povo
19/11/2021

Isaías 40:1-2; Malaquias 4:1-6; João 15

[Jacky] O Senhor está balançando a Sua cabeça em tristeza, tristeza e
lágrimas pelos perdidos. Ele está balançando a Sua cabeça com a descrença
de Seu próprio povo. Ele está balançando a Sua cabeça. O Seu coração está
quebrando, quebrando e quebrando, da idolatria na igreja, Sua igreja.

[Jacky] Ele diz que “o mundo não sabe a diferença, mas a Minha
igreja!...”

[Jacky] Ele está balançando a Sua cabeça horrorizado com o que está
por vir. Balançando a Sua cabeça em tristeza.

ASSIM DIZ O SENHOR...

[Senhor] Meu povo! O que você fez com o Meu nome? O que você fez
com o Meu nome? O que você tem feito com a Minha Palavra? Existe poder
em Meu Nome! Existe poder no Nome de Jesus. O que você tem feito Minha
igreja? O que é que você tem feito?

A graça está aqui, mas por um curto período de tempo, Meu povo. É
tão curto. A brecha na porta está minúscula, Meu povo. Arrependa-se da sua
idolatria!

Arrependa-se! Interceda por seus filhos. Interceda por seus netos.

A Minha misericórdia é grande, mas Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o
Senhor, não mudo. Eu sou um Deus Santo. Eu não conhecerei nenhuma
pessoa má no Meu Reino.

[Jacky] O Senhor está apenas balançando a cabeça.

ASSIM DIZ O SENHOR…

O tempo é tão, tão, tão curto. Você sabe o que deve fazer, Meu povo.
Você sabe, Eu falo com você. Você ouve embora vire a cabeça. Embora você
desvie seu coração para desviar seus ouvidos, você sabe que você tem que
se arrepender!

Você deve se ajoelhar e se arrepender diante de mim. Até mesmo
Manassés, com todas as suas maldades, suas ações malvadas, se
arrependeu. E eu retive o julgamento para um dia mais tarde.

A morte espera por muitos, Meus filhos, no ano 2022.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ydv9IhTgv4k


Confusão, Confusão, Confusão, Meus filhos, estão à frente. But para
aqueles que temem, para aqueles que temem o Meu nome, Eu virei com a
cura em Minhas asas. Pois Eu, o SENHOR, não mudo.

Eu sou um Deus Santo. Eu sou o Senhor que te cura. E Eu sei a guerra
que você está enfrentando. E digo de novo, sem Mim, você não pode fazer
nada.

Arrependam-se, Meus filhos, arrependam-se.

O tempo é tão, tão curto. Não há mais tempo. Hoje é o dia da
salvação.

Arrependa-se, volte ao seu Primeiro Amor, hoje.

Arrependa-se. Tudo o que resta é o arrependimento.

(…)

[O Senhor continua] Consolai, consolai, Meus filhos, consolai.

Eu trago o consolo para você. Eu trago o Meu Espírito Santo para você
hoje. Receba o Consolador. Receba um novo preenchimento do Meu Espírito
Santo hoje.

Receba, receba de Meu Pai o dom da fé - o dom do amor.

O dom de andar em Meus Caminhos, pois sem Mim, você não pode
fazer nada.

[Jacky] Ele está nos confortando e nos limpando ao mesmo tempo.
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