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O CORAÇÃO DO PAI 

 

Por que meus filhos você gasta todo o seu tempo lendo palavras de             

homem a Meu respeito. 

Por acaso não é minha Palavra pura? Pura e simples. Capaz de            

converter até a alma mais perversa. Por que você passa por cima de mim?              

Por que vocês vão de um ao outro? E você não me consulta.  

Eu falo a verdade, você tem idolatrado homens. Eles tem filtrado as            

minhas palavras através dos espíritos humanos. Porque muitos que tem se           

chamada Servos de Deus, tem sido severos Chefe de Tarefas. Eles tem te             

levado com palavras enganosas. Palavras que não tem poderes. Eles tem           

falado através da carne. E aqueles que plantam na carne vão colher            

destruição.  

Meu Espírito traz vida e paz. Você tem olhado para o homem. A sua              

falsa humildade tem encantado você. Satanás cegou seus olhos para a           

verdade. Esses homens são sábios em seus próprios olhos. Eles criaram           

ministérios feitos pelo homem. Igrejas feitas pelo homem que pertencem à           

sinagoga de Satanás. 

Meus filhos, você não pode ver a madeira das árvores. Você não quer             

admitir que Satanás te enganou, porque ele tem certamente cegado os seus            

olhos para que você não venha a mim. 

Quantas horas você tem passado comigo? Quantas horas tem você          

sentado comigo? Quantas horas tem você ouvido o homem sobre mim?           

Quantos livros você tem lido a Meu respeito? 

Por acaso não tenho lhe abençoado no reino celestial com todas os            

tipos de bênçãos espirituais? Por acaso não tenho lhe escolhi antes da            

criação do mundo? Eu fiz você sem culpa perante Minha face. Mesmo assim             

você olha para baixo, olha para o homem. 
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Por acaso os Meus presentes celestiais não são suficiente? Você é igual            

aos filhos de Eli. Chutando os meus sacrifícios. Você se submete ao homem             

bem facilmente. Ao contrário, você não ajoelha perante a Minha santidade.  

Eu falo a verdade, vocês são de dura servis. Você tem pesado na             

Minha glorificada graça. 

Meu coração está entristecido. Você tem apagado o meu belo presente           

para você do céu, o Espírito Santo. Rejeitando o Meu Espírito Santo, você             

tem me rejeitado e meu pai. 

Ajoelha nesse dia e arrepende pois você é uma casa rebelde. Eu dei             

minha gloriosa graça que foi dada livremente. Cada gota de sangue que eu             

derramei e fiz por você. Aqueles que vêm à Minha liderança, Minha igreja,             

Meu corpo... Meu sangue tem te limpado.  

Eu tenho feito você santo. Eu tenho feito você limpo na lavagem de             

Minha Palavra - porque Eu sou a Palavra. 

Eu sou Jesus. Eu não sou um livro. O livro, a Bíblia, é a meu respeito.                

Eu não vou ter qualquer outro ídolos perante mim. EU SOU QUE EU SOU. 

Eu sou um Deus vivo. Não gravado em pedras. Eu estou vivo. Eu sou              

aquele que era, e é, e virá. 

Se você colocar sua esperança no homem, você será lançado adiante           

como um ramo murcho. Os galhos, neste dia, estão sendo cortados,           

desmontados; cortados em pedaços pequenos. Eles servem somente para         

serem queimados. 

Para aqueles que colocam a sua confiança em Cristo, e em Cristo            

somente, você está selado, marcado pela promessa do meu Espírito Santo. 

Por que você rejeitaria tão gloriosa herança? Você ora para o Meu Pai             

glorificado para me conhecer melhor? Meu poder, Minha força que o Pai            

glorioso fez me ressuscitar dentre os mortos, você acredita nisso? 

Você acredita nisso? Você anda no poder do Espírito Santo? Por que            

Eu, Jesus, estou acima de toda autoridades. Acima de todos os poderes, de             

todos os domínios.  

Meu Pai tem colocado todas as coisas debaixo de meus pés. Eu fui             

colocado como o chefe de tudo, Minha igreja na qual é o Meu corpo. 

Eu não estou acima das igrejas feita pelo homem. É uma coisa            

detestável para Mim. Eu Sou hostil com elas porque elas pertencem ao            

mundo.  

Você sofrerá comigo até o final? Você confia em mim que Sou capaz             

de prevenir você de tropeçar?  

Meu Espírito Santo traz vida. Meu Espírito Santo traz paz. Para aqueles            

que escolhem seus próprios caminhos, Para aqueles que falam que          

conseguem ver, Eu falo a você a verdade, vocês todos estão cegos e os seus               

pecados permanecem. 
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Se você continuar a andar na teimosia de seu coração, dura servis             

(nuca dura), você não vai ter nenhuma parte comigo. 

Por acaso o Espírito Santo está vivendo dentro de você? Você pertence            

a Cristo? Examine vocês mesmo perante Mim, Me consulta primeiro, Não           

consulta o homem. 

Que é o homem que seja consciente dele? Espere por Mim. Gaste            

tempo comigo. Olhe para o céu, para acima. Porque é aqui que estou             

sentado. Somente aqui é aonde está toda a benção espiritual. 

Viva pelo espírito. Não viva para a carne. Espere, Eu falo, espero por             

Mim. Larga de todas as agendas da terra. A Grande Caída (following away).             

Muito desistiram porque eles tem confiado no homem que não é mais do que              

vapor no vento. 

Por que meus filhos, vocês confiam em todos menos em Mim? Deixa            

de lado todos os seus planos de negócios. Deixa de lado todos que você              

tem. Porque Eu falo a verdade, eles são como a Estátua de Baal? 

Um pedra de tropeço. Você tem ouvido palavras enganosas, filtradas          

por homens enganos e com ilusões. Porque ele mesmo se levanta com a             

permissão de Satanás e não pela minha. 

Tempos difíceis estão chegando por longas temporadas. Eu preparei         

seus corações e mentes para ouvir somente minha voz. 

Estes são as minhas ovelhas porque eles ouvem a Minha voz. 

Muitos afirmaram conhecer a minha voz, mesmo assim vivem em          

desconforto. Sua mente está sendo governada pela carne, todos os dias 

Eu digo a você neste dia, você não está vivendo pelo Meu Espírito             

Santo.  

Examine suas mentiras perante Mim porque você tem confiado em          

palavras enganadoras. Se você continuar a viver na carne, você vai morrer.  

Então coloca hoje todas as coisas da carne nas quais são corruptas e             

cheio de trevas. 

Porque aqueles que anda com Meu Espírito Santo… continua, continua          

com Minha Palavra, pois o homem não deverá viver de pão somente, mas de              

toda palavra que sai da boca de Deus. 

Seja corajosos meus filhos. Muitos que são sendo enganados, virão          

contra você. Porque eles não conhecem a o verdadeiro Pastor. Eles não            

estão apegados na verdadeira videira.  

Eles estão apegados na árvore de figo que não dá nenhum fruto.            

Porque ela foi terminada.  

Eu tenho dado a muitos, muito tempo para se arrependerem. O           

coração de Meu Pai está entristecido. Eu choro pelos meus filhos que se             

perderam. Eles se recusam a vir a Mim.  
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Vem, amados de Meu Pai. Me siga. Mesmo que custe tudo que tem. Me              

siga. Eu os separei daqueles, que desviaram e seguiram seus próprios           

caminhos. 

Chegou a hora para não olhar para trás. Chegou o tempo de andarmos             

para frente. Eu falo a verdade, aqueles que não vivem aqueles que não             

vivem igual ao Meu reino, meu reino acima, mas vive igual ao mundo, eles              

não tem o Espírito de Cristo. 

Não seja enganado. A cesta é de fruto podre, e não pode ser vista               

daqueles que ouvem palavras enganosas.  

O hora agora está aqui. O tempo de separar trigo e o joio. O tempo de                

sofrimento para trazer você em meu glorioso futuro, para a vida eterna. 

Vocês são mais do que vencedores através de Cristo somente. Esteja           

em Cristo. Ande em Espírito. Sega somente a mim. Espere por Mim. Eu Sou              

Jesus.  Não há outro Salvador. EU SOU QUE EU SOU.  

Antes de Abraão existisse, EU SOU. 

4 


