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Uma Dedicação Àqueles que tem sofrido pelo Cordeiro 

 

A palavra do SENHOR que estou prestes a escrever chegou dois ou            

três dias. É um aviso de sofrimento e perseguição a Cristo e à Glória              

adiante. 

Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; ele foi levado              

como um cordeiro ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus             

tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca .... Isaías 53:7 

Não chore Minha filha, não tente compreender essas coisas da          

eternidade, do céu, pois não é a hora. Tudo o que peço é que você confie em                 

Mim em todas as coisas. Pois eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Você                

não me escolheu, eu escolhi você para ir e dar muitos frutos. 

Os dias estão aqui, agora, embora muitos não o percebam, onde a            

escolha de se sentir confortável em preferência ao sofrimento está sobre           

você. É uma escolha. É uma escolha que eu também tive que fazer ao Pai.               

Não existe uma fórmula mágica para seguir um caminho de atalho até a             

cruz. O fruto da longanimidade é o último, porque nessas horas finais antes             

do Fim muitos não vão querer enfrentar a agonia que enfrentei. 

Seja forte, minha filha! Eu estou ajudando você a carregar sua cruz.            

Escolha a vida diariamente. Há sofrimento pela frente para o meu povo, mas             

também para a glória. 

Sê forte, Meus filhos! pois agora é a hora em que a distinção entre luz               

e escuridão será conhecida. A distinção entre o que é profano e santo irá              

separar o Meu povo. 

Não entristece os meus filhos, porque a alegria do SENHOR é a tua             

força. Eu fui antes de você. 

O governante deste mundo não tem poder sobre você. A vitória é uma             

coisa certa, você não a percebe? Não confie naqueles que falam bem de             

você. Não confie em carne alguma, pois eles falharão com você nestas            

últimas horas. Confie em mim, confie também em Deus, pois na casa de             

meu pai há muitas mansões. 
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Seja forte! Regozije-se, pois fui adiante de você. 

Há uma grande queda e você verá isso com seus próprios olhos. Minha             

Palavra é verdadeira, portanto não se perturbe com isso. Mantenha os olhos            

em mim o tempo todo. 

Eu deixei claro desde o início, falei abertamente e na verdade. O custo             

de me seguir é alto, mas para aqueles que perseveram a vida eterna o              

aguarda. 

Contemplar! Eu falei e deixei aqueles que têm ouvidos ouvirem o que            

o Espírito está dizendo. Aqueles que escolherem Me seguir serão          

perseguidos. Se eles me perseguiram, eles o perseguiram. Como eu fui           

odiado, você também será odiado por causa do Meu Nome. 

Lembre-se de que você não é deste mundo; se você fosse, seria            

amado, aceito por todos. Mas você foi comprado por um preço, resgatado            

por um grande custo. Eu carreguei todas as suas iniqüidades. Agora estou à             

direita do Pai, intercedendo por você. 

Não tente entender tudo. Tudo o que peço é que você confie em mim              

e me siga. Embora você atravesse a sombra do mal, eu o protegerei. Vou              

levá-lo a limpar, ainda, águas vivas. 

Mantenha os olhos em mim o tempo todo. Enquanto as tempestades           

se enfurecem contra você, não tenha medo, porque eu estou com você.            

Chame-Me e eu estarei bem ali. Traga-Me voluntariamente para o seu barco.            

Entregue voluntariamente sua vida todos os dias, pois sou poderoso para           

salvar. 

Veja, Meus filhos, cavalgo em vitória, a morte foi tragada! Meu amor é             

tão profundo em sua direção. De bom grado estabelece todas as coisas por             

Minha causa. Não tenha medo. Não tema o que os outros temem, Meus             

filhos. 

Meu amado, o tempo é muito curto, não se deixe enganar. Sede            

santos, porque eu, o SENHOR sou santo. Seja perfeito como seu Pai Celestial             

é perfeito. Segure o que você tem, pois o que você tem vale mais do que o                 

mais puro ouro. 

Abandone tudo! Salvação é suficiente, é mais que suficiente. 

Amo vocês Meus filhos, se livrem de qualquer ídolo. Eu sou mais que             

suficiente. 

Antes de Abraão ser EU SOU 


