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Isso é o que o Espírito Santo tem revelado ou baixado para mim nos últimos               

dias. É uma palavra difícil de entender, mas quero que você conheça o             

coração de Deus nisso. Ele preferiria que você passasse por um pouco de             

dor agora do que muita dor depois. Ele só quer o que é melhor para Seus                

filhos e é melhor ser purificado agora do que mais tarde, quando os             

tremendos desastres e calamidades vêm sobre a terra. A maioria das           

pessoas culpam Deus nesse ponto, porque o coração delas não está bem            

diante de Deus e elas estão cheias de orgulho. 

É isso que o Todo Poderoso Senhor de Tudo está dizendo. 

“Eu odeio a religião do homem, é um fedor terrível em minhas narinas. Eu              

sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os                

homens tentam vir a Mim à sua maneira e isso me deixa doente e eu os                

vomitarei da Minha boca! Arrependa-se e volte ao seu primeiro amor, EU            

SOU o seu primeiro amor porque eu te amei primeiro quando te criei e,              

novamente, quando levei os meus pecados sobre o meu próprio corpo. Eu            

pergunto se você acha que a cruz foi fácil ou divertida? Eu senti cada              

pedacinho dessa dor! É por isso que eu orei para que o Pai tirasse este cálice                

da ira de Mim no jardim.  

Era a única maneira!  

Eu tinha todos vocês em Minha mente e Meu amor por toda a humanidade              

Me manteve naquela cruz até o fim da Minha vida humana. Eu tomei o              

inferno para você, porque eu nunca quero que você experimente esse lugar!  

Não foi feito para homens, foi feito para Satanás e os anjos caídos. No              

começo, antes que Lúcifer caísse, não havia inferno, seu orgulho criou a            

necessidade disso, agora tenho que purificar e purificar tudo. 
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Eu derrotei a morte, o inferno e a sepultura para todos vocês. Agora você              

pode entrar na vida eterna por causa do Meu trabalho altruísta. Eu não me              

sentei no céu dizendo “serve bem! Deixe-os morrer em seu pecado! ”É isso             

que o inimigo das almas dos homens quer que você pense. 

Ele quer que você pense que ele é o melhor amigo do homem! Satanás diz               

que “DEUS é tão difícil! Ele não quer que você se divirta! Comigo você pode               

fazer qualquer coisa! Eu ofereço sexo, drogas e rock-n-roll! Se você quiser            

enganar sua esposa / marido, vá em frente! Se você quer estar com alguém              

do mesmo sexo, tudo bem! Eu lhe darei todas as melhores coisas que o              

dinheiro pode comprar. Aquele que morre com mais brinquedos vence!          

Como Deus se atreve a dizer para você não fazer nada que você queira!  

Ele não entende! Ele quer que você seja “mais santo do que tu”, Ele quer               

que você faça muitas boas obras para ir para o céu.  

Contanto que você vá à igreja, você está bem, mas não seja como aqueles              

fanáticos e mude a maneira como você vive! Você é uma "pessoa boa" Deus              

vai deixar você deslizar. Todas as religiões levam ao mesmo Deus! ” 

Satanás é o único que criou todas as religiões nesta terra! 

Eu quero ter um relacionamento com você! 

Oh, como eu anseio por você gritar meu nome em rendição! 

Eu quero que você me chame de "papai"  

Eu quero sentar e conversar com você! 

Eu sei o que está em seu coração e seus desejos mais profundos, e quero               

que você Me conte sobre isso! 

EU SOU aquele que lhe deu vida, EU SOU seu criador, Você é o meu favorito                

de toda a criação! 

Eu fiz você em minha própria imagem, quando eu olho para você eu vejo a               

mim mesmo. 

Por favor, Me dê todo o seu pecado, porque isso separa você e eu. 

Você não pode ver? 

Não resta muito tempo e EU SOU implorando e pedindo que venha a Mim e               

se arrependa de todo o seu pecado. Embora seus pecados sejam tão            

vermelhos, eu os tornarei mais brancos do que a neve mais branca que você              

já viu! Não há pecado que seja grande para Mim perdoar! 

Não farei homem algum que Me sirva agora, mas todo homem se curvará a              

mim no dia do julgamento e dirá: "Jesus Cristo é o SENHOR". Você não vai               

curvar seu joelho para Mim agora? Você não sabe o quanto eu desejo que              

você venha a Mim. Eu prefiro a misericórdia sobre o julgamento de cada             

vez! 

Eu não gosto da destruição dos ímpios! Eu criei cada um deles, Oh, isso me               

entristece! 
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Eu clamo a eles todos os dias, eu os envio Meus profetas, pregadores e              

mestres, mas eles endurecem seus corações ainda mais. Eles dizem “quem           

és tu para falar em nome de Jesus! "E eles dizem" A profecia foi eliminada               

porque agora temos a Bíblia. Aquilo que é perfeito chegou! ” 

Eu lhe digo que é uma mentira do poço do inferno! 

EU SOU o perfeito e estou chegando agora! 

Em breve, permitirei que Satanás faça o que ele queria fazer a esta terra,              

porque eu o uso para purificar as coisas, acredite ou não. Meu povo que              

precisa ser purificado será julgado por Satanás e pelo homem. Eles não            

verão a minha ira, porque eu não os designei para o meu furor. Minha ira               

destrói totalmente o pecado e o mal. 

Eu conheço os pensamentos e intenções do coração de todo homem, assim            

EU SOU o único Juiz. 

Não seja pego de surpresa, livre-se da sua religião morta e venha a Mim              

como uma criança.  

Sente-se no meu colo e olhe nos meus olhos maravilhados.  

Isso é o que é preciso para ter um relacionamento verdadeiro comigo. 

Pergunte a si mesmo que você tem isso comigo! 

Se não, eu estou sempre disposto a vir e ter íntima comunhão com você. 

VOCÊ ME QUER? 

ANSEIO POR TI! 

Jesus 

Yeshua 

Yahushua 
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