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Perseguição Está Chegando 

 

Eis o que o Senhor falou… Alerta o Meu povo você que é chamado de               

Sentinela. Alerta o meu povo que a perseguição está a caminho. O            

Devorador, o Destruidor, vai destruir o morno cujos corações são pelos           

tesouros deste mundo.  

Tudo está sendo devorado. O gafanhoto está vindo em enxames para           

devorar aquelas coisas profanas. Ídolos que não podem falar. Orem para           

eles, vocês, filhos desobedientes de Deus. Ora, usando O Meu nome porque            

é isso o que está você está fazendo, oh! crianças que estão sendo             

enganadas e que escutam as mentiras. 

As suas orelhas que estão coçando, não coçará mais, mas vai queimar            

porque você tem escutado mentiras. Eu, Jesus, escolho as coisas tolas desse            

mundo para por vergonha naqueles que pensam que são sábios em seus            

próprios olhos. 

Vocês cobras! Vocês seguem o seu próprio rabo e isso vai lhe morder.             

Suas próprias palavras vão te devorar. Aqueles que tem se glorificados em            

seus próprios esforços para nada. 

Perseguição estão voando nas asas dos gafanhotos e serpentes porque          

eles estão te procurando. Você são bodes. E não podem estar com minhas             

ovelhas. 

Você não tem nenhum lugar em seu coração para o Seu Deus. Porque             

o seu orgulho, a sua riqueza, tem estrangulado Minha Palavra. 

Oh nação enganada! Perseguição está nas asas do inimigo e Eu tenho            

levantado minha mão para destruir todos os trabalhadores da iniqüidade. 

O tempo está curto. Estou vindo em breve. E muitos não estão            

preparados. E continuarão a serem enganados. Porque você ouve o homem           

e seus ensinamentos. Por acaso não te ordenei para Me consultar primeiro? 
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Por acaso não lhe entreguei a promessa que é o Selo do Espírito             

Santo? Por acaso não falei que o Meu Espírito Santo iria lhe guiar e lhe               

direcionar a todas as verdades?  

Você tem abandonado o poço das águas vivas. E decidiu marchar para            

o Reino de Deus usando os seus próprios poderes. Oh nação tola! 

Quem tem te enfeitiçado? Eu estou te avisando agora que a            

perseguição está chegando para os filhos da desobediência. Porque teria          

sido melhor para você se nunca tivesse conhecido o caminho da justiça e             

salvação. 

Por acaso Eu tenho prazer nisso? Por acaso Eu não sofro, do mesmo              

jeito que o Espírito Santo sofre. Porque nós somos um. O Pai, o Filho e o                

Espírito Santo, nós estamos em acordo. NÓS SOMOS UM. 

Para aqueles que ainda são Meus filhos, apesar de serem fracos, vocês            

são fortes. Porque Minha presença está perante você. Minha presença está           

de atrás de você. Eu vou te livrar da armadilha do ímpio. 

Para o Meu amor, para a minha noiva virgem, Eu estou lhe preparando             

para Me receber em toda a santidade. Não fique surpresa de jeito nenhum             

meu amor pelas provações que está enfrentando. Sou Eu, Jesus, que messo            

cada pessoa. Sou Eu, Jesus, que vou banhar você com Minha graça. O meu              

favor por aqueles cujos os corações são irrepreensíveis diante de Mim.  

Não se surpreenda que Eu estou fisicamente separando você para o           

Meu propósito. Eu digo a verdade: somente aqueles que tem o coração puro             

poderão ver a face de Deus. Somente estas crianças que Eu tenho            

circuncidado no coração, pela Minha mão, estarão pronto para Me receber.           

Porque a eles foram ensinados sobre Mim e não o homem. 

Minha mão tem castigado mas em medida restrita. Porque Eu terei           

misericórdia em quem Eu vou ter misericórdia.  

Aí daqueles que tem incluídos palavras, livros fora da Minha santa           

palavra. Por acaso não é o suficiente que Eu Me entreguei? - O Verbo se fez                

carne. Por acaso é meu braço muito curto? As Minhas Palavras não são o              

suficiente? Elas não são puras até mesmo ao mais simples? 

Aí de vocês professores da lei! Que amarra as pessoas, Meus filhos,            

nos quais eu tenho libertado na cruz. Está terminado! Aí de vocês teólogos!             

Porque vocês tem cortado a Minha Palavra, um Deus vivente, em pedaços. E             

pisado em cima do Autor da vida. Seus dias estão contados. 

Onde está a justiça? Onde está a misericórdia? O propósito de toda a             

minha lei é isso… Ame o seu vizinho com a si mesmo. E, até, mesmo até                

nisso, o mandamento mais simples de todos, você não consegui viver;           

devido ao tamanho de seu orgulho. 

Aí de vocês fariseus! Que lê a minha palavra mas não faz o que Eu                

falo. Você prestará contas ao meu Deus, Meu Pai, naquele dia. O dia que              
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você muito espera. Mas, não é um dia de alegria mas de grande tristeza.              

Tristeza, além da medida. 

Aí de vocês professores! Aí de vocês Fariseus! Eu falo a verdade, não             

há nada novo debaixo do sol. Suas obras de iniqüidade não tem nenhuma             

diferença do tempo em que andei nesta terra. Sim, o Verbo se fez carne. 

Eu, Jesus, vim de cima. Mas você é desta terra. Do pó você veio, a               

semente de Adão, você continuará.  

Escute meus filhos, vocês que Eu amo, porque Eu te amei com um             

amor eterno. Eu não tenho lhe esquecido. Eu nunca vou te deixar e nem te               

abandonar.  

O tempo está começando a ficar muito estressante aí para frente. Se            

mantenha perto de Mim. Mantenha perto de Minha palavra. Porque é uma            

lâmpada ao seu pé. Uma luz para o seu caminho. Mantenha o seu olhos              

fixado em Mim. Porque Eu sou o Autor e o consumador de sua fé. 

Eu tenho lhe carregado desde o início. Eu vou lhe carregar até o final.               

Devido ao Meu grande amor por você.  

Sim, meus filhos, é tanto uma benção estar na palma de minha mão             

mas também um peso porque você carrega minha semente, Minha Santa           

Palavra, e Minha Luz. 

Meus filhos, os dias estão escuros pela frente. Somente, Eu poderei lhe            

carregar para a Minha gloriosa luz. Eu vou carregar você do mesmo jeito que              

um bebê nasce do ventre de uma mãe.  

A dor de parto do Meu povo vai aumentar. O joio e o trigo deverão ser                

separados para sempre mas não ainda. Eu vou derramar em você uma            

porção dupla de Meu Espírito Santo. Ele vai te guiar e te direcionar.  

Sim, minha sentinela. Alerta o Meu povo porque a perseguição está           

bem perto. Para alguns, será a destruição eterna. A fé deles afundaram.            

Porque o coração deles é para o pecado. Os prazeres desse mundo.  

Perseguição vai trazer o Meu fogo santo. Eu vou ter um sacerdócio            

santo. Santo para Mim. Porque não tem nenhum outro Deus além de Mim.  

Levante. Fique firme no poderoso poder de Yeshua porque estou          

voltando em breve para a minha amada noiva. 

Você está preparado para a minha aparição? Porque muitos continuam          

a andar no caminho largo. Mas, Eu tenho o Meu remanescentes nos quais Eu              

tenho escolhido. Fraco. Tolo aos olhos das orgulhosos.  

Eu amo eles. E eles não se apegam às coisas cobiçadas deste mundo. 

Atenção! Perseguição está chegando. O SENHOR reina de cima. E Eles           

todos choram…. santo, santo, santo. 

Arrependa-se! Porque o tempo está chegando perto para os filhos de           

desobediência.  
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Para os que amo, Eu digo, ‘Espere por Mim. Eu estou vindo em breve              

para você, minha noiva.’ 

Antes que Abraão existisse, EU SOU. Yeshua El Shaddai  
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