
Esta foi  a palavra que o Senhor me
deu em 16/11/2008.

Está  vindo  um  tempo  difícil  sobre  a
terra,  mas  ainda  não  é  chegada  a  hora  da
manifestação do iníquo. Ele virá em dias ainda
distantes, não será amanhã. 

Mas dize ao meu povo que ouça. Que se
voltem  para  mim  com  cânticos  vivos  sem
desvios  mortos.  Que  não  se  percam  pelo
caminho, mas que, ao saírem, não se detenham,
pois  embora  ainda  distantes,  posso  abreviar
esses dias se não houver fé na terra.

Os poucos escolhidos eu guardarei e o
maligno não os tocará, nem sequer saberá que
vivem. Mas todos os outros serão entregues, e
serão mortos. 

Meu povo parece não querer me ouvir.
Já  lhes  dei  minha  palavra,  já  lhes  enviei  a
direção, já lhes mostrei o caminho, mas não me
ouvem.

Eu  manterei  minha  palavra  e  os
cuidarei, sararei suas feridas por amor do meu
nome, mas muitos também perecerão.

Pervertem a minha palavra e desviam os
que inocentemente neles acreditam. Até quando
terei de suportá-los?

Erguem  suas  orações  e  me  desejam
como quem tem fome e sede, mas quando lhes
falo, preferem as fábulas.

Eu  já  vos  tenho  predito  que  nestes
tempos teriam ouvidos surdos para a verdade,
nem assim atentam para o perigo que os cerca. 

Não  me  ouvem  por  vontade  própria,
pois dizem: Somos povo escolhido, nação santa
do Senhor, mas se esquecem da minha graça, a
qual foi paga com o sangue do Justo, o homem
sem pecado, Cristo Jesus, meu Filho.

De que adianta subirem aos montes para
orar? De que lhes serve a oração que nada diz?
Pensam  que  me  louvam,  pensam  que  me
atraem para si, mas sou eu quem os atrai para
mim. 

Honram-me com os lábios mas sequer
se lembram que eu sou o Senhor que tudo faz e
que em tudo manda. 

Se esse povo que se chama seguidor de
meu Filho, que se chama pelo meu nome, não
se  arrepender  e  não  se  submeter  a  mim,  eu
mesmo deixarei que sofram e sejam destruídos
por sua perfídia.

Abre teus olhos, povo meu! Abre teus
olhos e vê que eu sou o Senhor que te salva!
Abre teus ouvidos porque quero falar-te, quero

conduzir-te pelo caminho que deterá o avanço
do teu adversário. Escuta-me antes que eu me
canse e seja tarde para voltar atrás. 

Quem é minha igreja senão aquela que
ainda detém o maligno? Atentai, atentai, povo
meu! 

Palavra dada em 20-11-2008
Não temas o que está para vir sobre a

terra,  pois  é  prenúncio  e  preparação  para  os
tempos do fim. 

Trevas cobrirão a terra e seus habitantes
viverão  em  pavor.  Mas  assim  como  fui  no
deserto com meu povo, serei com aqueles que
esconderei da vista da serpente.  Eu lhes serei
por provisão e os manterei em paz e segurança.
Estes, que eu separar naquele tempo, cuidarão
do meu povo e o manterá unido. 

Agora  que  entendeste  o  sentido  da
Escritura,  guarda  contigo  estas  palavras  e
ensina  aqueles  a  quem eu  te  dirigir.  Prepara
tudo, põe por escrito o que te ensinei e mostra a
quem eu te enviar.

Não temas nem pelos teus bens, pois eu
sou o Senhor que te guarda. Terás a provisão
necessária  para  tudo  quanto  eu  determinar.
Nem um só fio da tua cabeça se perderá. 

Lembra-te  do  que  te  disse:  Anda
comigo, busca-me e te ensinarei. 

Uma mensagem urgente

David Wilkerson, 05/03/2009
 

Tradução de João A. de Souza Filho. 
Sinto-me impelido  pelo  Espírito  Santo

de enviar esta mensagem a todos os que estão
em minha lista de endereços, amigos e bispos
que encontramos em todas as partes do mundo.
Enfrentaremos  uma  calamidade  mundial  que
sacudirá  a  terra.  Será  tão  terrível  que  todos
tremerão de medo – até os mais santos entre o
povo de Deus.

Faz dez anos que venho alertando as pessoas a
respeito  dos  milhares  de  incêndios  que
ocorrerão  em  Nova  Iorque.  Esses  incêndios
tomarão conta de todo o mega-complexo que
inclui áreas de Nova Jérsey e Connecticut. As
grandes  cidades  da  América  experimentarão
baderna  e  incêndios  – como os  de  Watts  em
Los Angeles anos atrás.
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Incêndios  e  badernas  agitarão  as  principais
cidades do mundo. Haverá saques – incluindo a
região de Times Square e em toda a cidade de
Nova Iorque. O que estamos enfrentando agora
não  é  uma  recessão,  nem  mesmo  uma
depressão  (econômica).  Estamos  sendo  alvos
da ira de Deus. No Salmo 11 está escrito: “Ora,
destruídos os fundamentos, que poderá fazer o
justo?” (v 3).

Deus está  julgando os  pecados da  América  e
das nações. Ele está destruindo os fundamentos
seculares.
O  profeta  Jeremias  suplicou  à  iníqua  Israel,
“Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos
moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o
Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um
plano  contra  vós  outros;  convertei-vos,  pois,
agora, cada um do seu mau proceder e emendai
os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles
dizem:  Não  há  esperança,  porque  andaremos
consoante os nossos projetos,  e cada um fará
segundo a dureza do seu coração maligno” (Jr
18.11-12).
No Salmo 11.6 Davi alerta, “Fará chover sobre
os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento
abrasador será a parte do seu cálice.” Por que?
A resposta  de  Davi  é:  “Porque  o  Senhor  é
justo”  (v  7).  Será  juízo  justo  –  da  mesma
maneira  que  Deus  julgou  os  pecados  de
Sodoma e aqueles cometidos nos dias de Noé.
E como devem se comportar os justos? O que
acontecerá  com  o  povo  de  Deus?
Primeiro.  Quero lhes dar uma palavra prática
que  eu  recebi  pra  mim.  Acumule  alimentos
para que durem trinta dias, material de higiene
e  outros  que  são  essenciais.  Nas  grandes
cidades  os  supermercados  ficam  vazios  em
menos de uma hora, sempre que uma catástrofe
é anunciada.

Para  reagirmos  espiritualmente  temos  duas
opções.  Isto  está  esboçado  no  Salmo  11:
“fugimos como pássaros para a montanha”, ou
como Davi diz: “os seus olhos estão atentos, as
suas pálpebras sondam os filhos dos homens”
(v  4).  “No  Senhor  está  meu  refúgio”  (v  1).
Direi  à  minha  alma:  Não  precisa  fugir!  Não
precisa  se  esconder!  É  Deus  agindo.  Olharei
para o Senhor em seu trono e o verei com seu
olhar  amoroso observando-me em cada  passo
que eu der  –  confiando que ele  guardará seu
povo  nas  calamidades  e  nas  provações.

Nota: Não sei quando isto ocorrerá, mas sei que
está se aproximando o dia. Hoje tirei o fardo de
minha alma.  Faça com esta  mensagem o que
você quiser.

Deus abençoe,

Em Cristo,

David Wilkerson
*  *  *
Fonte:

http://davidwilkersontoday.blogspot.com/2009/
03/urgent-message.html

Esta  palavra  o  Senhor  me  deu  em
17/07/09.

Atenta,  pois,  para o que te  vou dizer:
Em  três  anos  o  mundo  passará  por  novo
colapso financeiro.  Desta  vez será por minha
mão. Eu tornarei o fraco em forte e o forte eu
abaterei.  Derrubarei  o  altivo  e  meu  povo  se
levantará. Os que são meus brilharão como as
estrelas no céu. Os inimigos cairão pela espada
e lá ficarão. Onde caírem, ficarão. 

Ao  longo  do  tempo  eu  direi  o  que
devem fazer os que tenho chamado. Prepara-te,
pois, para a batalha espiritual que se travará. Eu
digo que o inimigo não tocará em nem um só
fio  de  cabelo  das  vossas  cabeças,  mas  ele
destruirá os que se chamam pelo meu nome e
não são meus. Mais uma vez vereis a diferença
entre o justo e o ímpio, e eu vos mostrarei que
não tolero que misturem a minha palavra com
doutrinas humanas. 

Anuncie isto: Daqui a três anos, quem
tiver ser-lhe-á dado mais; quem não tiver, até o
que  tem lhe  será  tomado.  Se  o  povo  que  se
chama  pelo  meu  nome  não  me  ouvir  e
continuar  resistindo  à  verdade,  eu  não  o
pouparei dos meus juízos. Derreterei sua dura
face de pedra e farei monturos de lixo com os
que sobrarem. Muitos se converterão e muitos
hão  de  se  perder.  Mas  os  que  confiarem em
mim permanecerão para sempre. 

Atenta, pois ajudarás a teus irmãos. Eu
providenciarei  tudo o que for necessário para
os dias  que virão  de tal  forma que tudo lhes
será  suprido.  Aquele  tempo  será  breve,  mas
colocará o mundo inteiro de joelhos diante de
mim. Não temas, pois eu sou contigo.
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Palavra dada em 06-09-2009

Será  uma  catástrofe  completa,  como
nunca  se  viu.  Montes  cairão,  ruas  se
desmancharão  e  lugares  serão  saqueados.  Há
muito  por  vir  e  eu  não pouparei  os  que  não
derem ouvidos à minha palavra.

Os céus enegrecerão e meus filhos,  os
que  perseveram  em   minha  palavra,  não  se
afastando dela dia e noite, estes estarão a salvo.

Eu enviarei os que estão contigo desde
agora.  São  meus  e  seguem  o  Cordeiro  onde
quer que vá. Se os que estão longe me ouvirem
e se arrependerem de seus pecados e da luxúria
de suas carnes, e também os que misturam fel
ao óleo da unção, eu trarei a estes também. 

Serão dias  terríveis  que  mostrarão  aos
homens sua última chance. Logo virá o fim e
os meus ressuscitarão para a vida.  Os ímpios
dormirão  até  seu  juízo.  Dormirão  em
tormentos, pois não terão descanso. 

Estou  cansado  de  avisar  o  meu  povo.
Têm minha palavra, mas não a põem por obra.
Conhecem  a  minha  vontade,  que  tirem  as
amarras  dos  oprimidos  e  libertem os  cativos,
mas pensam em todos, como se a fé fosse de
todos. 

Não  disse  eu  que  se  pratica  a  justiça
com o rico e com o pobre da mesma forma?
Pois  meu  povo  pensa  que  só  os  pobres  são
meus, e os únicos dignos de ajuda. Então,  eu
vos  perguntarei:  Acaso  não  pode  o  pobre
pecar? Não pode ele blasfemar do meu nome? 

E  assim  têm  feito.  Por  quê  eu  os
pouparia? Tenho enviado meus servos a pregar-
lhes minha salvação. Mas não a tem recebido
em  seus  corações.  Falam  mal  do  rico,  mas
cobiçam  suas  riquezas  ao  invés  de  ansiarem
pela pérola de grande valor. 

Dar-lhes-ei mais este tempo e enviarei
uma enxurrada de servos a semear e colher o
que já foi plantado. 

Naqueles dias, muitos se lembrarão das
minhas palavras e se voltarão para mim, e eu os
salvarei.  Vou lavá-los  no sangue do Cordeiro
por  meu  Espírito  e  saberão  que  há  Deus  na
terra. 

O maligno tremerá e se afastará por um
tempo. Aproveita, povo meu, e leva a salvação
ao  mundo  todo!  Todas  as  nações  ouvirão  a
minha  voz  e  muitos  se  converterão  dos  seus
maus caminhos. 

Os  que  se  mantiveram  firmes  e  não
dobraram  seus  joelhos  a  Baal,  eu  farei  que
brilhem como as estrelas do céu. Serão colunas
e sustentarão meu povo com a minha palavra.

Virão  dias  em que as  procurarão  com
sede,  mas  dirás  –  “Ainda  não  as  recebi  do
Senhor”. 

Palavra dada em 13/11/09
Filho  meu,  ouve  as  minhas  palavras.

Ouça-as e as ponha por obra e atenta  ao que
vou dizer.

Em três anos, se minha igreja continuar
surda aos  meus profetas  e  não se voltar  para
mim,  tendo  somente  a  minha  palavra  pura,
dada por meu Espírito, e não se arrepender de
ter misturado doutrinas de homens e demônios
a ela, eu o Senhor, porei o mundo de joelhos, e
até meus filhos,  e o povo que se chama pelo
meu nome, todos tremerão. O cálice da minha
ira está a transbordar por causa do meu povo,
que mistura lodo com ouro e pedras preciosas
coloca em focinho de porcos. 

O que farei será de tal assombro que o
mundo inteiro  tremerá.  Naqueles  dias,  àquele
que tem será dado mais, e aquele que pensa que
tem e não tem, até o que tem lhe será tirado. 

Portanto, meu filho, lembra-te de ouvir
a  minha  palavra  e  praticá-la.  Pede-me
sabedoria para estes dias e eu te darei.

Mas ouve com atenção: não desvie teus
pés  nem para  a  direita  nem para  a  esquerda,
pois  aqueles  que  não  estiverem  em  caminho
reto  e  andando  firmes  sobre  a  Rocha,  que  é
Cristo, estes cairão.

Não  disse  eu  que  antes  de  fazer
qualquer coisa desse vulto não avisaria os meus
servos, os profetas, antes que acontecesse?

Pois assim o tenho feito  e assim será.
Ouvi  meu  povo:  Buscai-me  todos  de  todo  o
vosso coração, em silêncio, sem algazarra, pois
quero falar-vos. 

Buscai-me  de  toda  alma,  de  todo
coração e de todo entendimento. Sede um só no
Espírito  do  Senhor  pois,  os  que  assim
estiverem, sairão ilesos. 

Eu  farei  distinção  entre  o  justo  e  o
ímpio e não vos ponhais em jugo desigual com
os incrédulos, pois, castigando o ímpio eu não
pouparei o justo por comungar com ele.

Assim como eu disse que se Moisés e
Elias  estivessem  ali,  só  aqueles  homens  eu
salvaria da minha ira, assim será novamente. 
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Andai  comigo  e  purificai  as  vossas
vestes.  Eu  sou  o  Santo  de  Israel  e  cumpro
cabalmente o que digo. 

Eu sou o Senhor e não há outro. Andai
comigo e ireis bem.

Não temais, porque eu serei com os que
me ouvirem e comigo andarem.

Aqui  finda-se  a  palavra  que  o  Senhor
me deu.

Palavra dada em 18-12-2009
Vós vos acusais mutuamente e não me

buscais para saberdes a verdade. Assim, eu vos
mostrarei  que o Senhor sou eu e não a vossa
verdade  fraudulenta.  Por  isso  vos  ponho  em
opróbrio perante as nações.

Mas  eu  levantarei  um  povo  que  me
adora  de  coração,  e  já  o  tenho feito  –  diz  o
Senhor. 

Sairão  do  vosso  meio  e  nele  não
estarão. Eu serei vosso Deus e vós sereis meu
povo  santo,  que  eu  guardarei  da  hora  da
provação que virá. Será fraco, pois pequeno em
número, mas será forte e poderoso em obras. 

Deste povo eu levarei minha palavra às
gentes e todas as nações me conhecerão. Então
virá o fim. 

Eu sou o Senhor e não mudo.

Palavra dada em 03/01/2010.

Ai  de  vós,  pastores  relapsos!  Tendes
tudo  para  apascentardes  as  minhas  ovelhas  e
nada  fazeis.  Inventais  uma  palavra  como  se
fosse a minha palavra e pouco de mim ensinais.
Até quando vos suportarei?

Ai  de  vós,  profetas,  que  mentem
prometendo paz. Que paz eu darei se eu não a
prometi? 

Ai de vós, escribas, que anotais o tempo
erradamente e inventais fatos novos que jamais
ocorreram! 

Os pastores se gabam das suas ovelhas,
tiram-lhes a lã e o couro e enriquecem com sua
gordura.  A  quem  pensais  agradar?  Ensinam
minhas ovelhas a mandar em mim, a se apossar
do que não é delas e a esperarem um milagre
que não virá. 

Sabei agora por que não virá.
Não  virá  porque  vós  dizeis  o  que  é

errado. Desviais a fé e a confiança de mim para
vós e quereis que eu vos seja servo. Vós sois

deuses, não? Mas como homens morrereis. De
que  adiantam  os  vossos  enormes  celeiros?  E
esse curral enorme? Para que vos serve? Para
guardar minhas ovelhas dos lobos é que não é.
Vós sois  os  lobos  que  as  devoram com seus
enganos e malícias.

Qualquer  que  fala  bem  é  entre  vós
aquele  que  pastoreia  o  meu  rebanho.  Eu  me
ausentei mas voltarei para buscar o que é meu.
Por acaso tendes cuidado do que é meu como
bons despenseiros? Eu vos digo que não. 

Eu vos cobrarei cada ferida não curada;
eu vos cobrarei cada chumaço de lã que usastes
em  proveito  próprio;  eu  vos  cobrarei  cada
ataque que fizestes contra o meu rebanho. Eu
quero  as  minhas  ovelhas  curadas,  quero  que
aprendam a confiar somente em mim. 

Ouvi  agora,  pastores  cegos!  Eu  quero
ver  até  onde  vos  conseguireis  guiar  a  vós
mesmos  com os  ensinos  que  tendes  dado  ao
meu  rebanho.  Quero  ver  até  onde  vai  a
confiança  que  apregoais  dos  vossos  altos
sapatos. Quero ver até onde vai a vossa fé, que
determina  sem  que  eu  tivesse  ordenado
primeiro. Pois eu mesmo os privarei das vossas
maravilhas  e  vos  mostrarei  quem  são  meus
verdadeiros  profetas.  Eu  vos  direi  o  que
sucederá a cada um antes que aconteça e vós
sabereis que há Deus e Eu Sou Aquele Que É.

Ai de vós, lobos roubadores, que tomais
o  dinheiro  dos  meus,  do  meu  rebanho,  para
aumentar a vossa própria gordura. 

Ai de vós que ensinais meu rebanho a
tomar  posse  do  que  eu  não  ordenei.  Eu  vos
deixarei  sem  posse  alguma,  sem  nada,  e
ninguém haverá de vos ouvir outra vez. 

Ai de vós, escribas que anotais o tempo
e inverteis a história. Eu farei de vós história de
horror,  pois  ensinastes  o  mal  e  não  o  bem.
Tirastes  a  unção  da  minha  palavra  e  a
substituístes por palha mofada, voz de homens,
palavras de homens que para nada servem. 

Ai de vós que administrais  mal  o  que
vos  tenho  dado.  Tomais  os  bens  das  minhas
ovelhas e usais para o vosso deleite pessoal. Eu
curarei as feridas que deixastes e vos darei em
vós as feridas que não apensastes. Eu vos farei
vergonha  entre  as  nações  e  meu  povo  me
engrandecerá. Eu farei meu povo crescer sem a
vossa  ajuda.  Eu  farei  que  minhas  ovelhas  se
ajudem,  pois  vós  as  maltratastes  com  vosso
zelo por nada do que é meu. Eu farei opróbrio
de vós,  mas não deixarei  meu nome na lama
nem que seja pisado por porcos. 
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Ai de vós, ovelhas do meu rebanho, que
não ouvis atentamente a minha voz nem pondes
por obra a minha palavra. Ai de vós que tendes
inventado  histórias  que  eu  não  disse.  Se
quiserdes andar comigo, buscai-me de todo o
vosso coração, de todo o vosso entendimento,
de toda a vossa alma. Eu estou aqui e nunca saí
de  perto  de  vós.  Tendes  me  deixado  porque
tendes  ouvido  os  falsos  ensinos  dos  falsos
mestres que no meio de vós estão. 

Ai  daquele  que  usa  da  minha  palavra
para dar autoridade àquilo que não tem! Eu não
me  apiedarei  de  vós,  ó  almas  inconstantes!
Vossa fala dócil eu transformarei em gemidos.
Vosso andar macio eu transformarei em manco.
Vosso olhar piedoso eu transformarei em dor e
lágrimas,  e  quem  sabe  se  vós  me  ouvireis.
Usais  da  minha  palavra  para  dar  suporte  aos
vossos próprios desejos. Inventais uma ordem
que  eu  não  dei  e  com isso  mandais  no  meu
rebanho. Idolatrais a vós mesmos e pensais que
eu  não  vejo.  Como  podeis  ser  tão  tolos
pensando que eu me agrado da vossa jactância?
Sois  mesmo  cegos  guias  de  cegos.  Mas  os
cegos do meu rebanho enxergarão e darão vista
a muitos. 

Eu mesmo farei maravilhas no meio do
meu  povo  e  não  vos  confiarei  mais  o  meu
rebanho  até  que  estejais  limpos  da  vossa
imundície. 

Ah,  como  eu  quis  que  andásseis
comigo! Eu vos faria por bem e não por mal.
Quisestes  todas  as  ovelhas  e  roubastes  o
rebanho de meus outros pastores. Brigais entre
vós por nada. A casa dividida não prosperará.
Por isso eu farei uma só casa, de um só rebanho
e com um só pastor, eu mesmo. Eu mesmo os
apascentarei,  curarei  suas feridas  e  os guiarei
por pastos verdejantes e águas de descanso.

Eu  disse:  “Daí  descanso  ao  cansado”,
mas vós o afligistes ainda mais. Se algo não lhe
vai  bem,  dizeis  que  o  tal  não  tem fé.  Acaso
sabeis  que  cor  tem a  confiança?  Sabeis  se  a
segurança é azul ou verde? Sabeis se o amor é
branco? Pois eu vos digo: Nada sabeis!

A vossa  jactância  chega  até  mim  e  a
arrogância das vossas palavras me irrita. Dizeis
a  plena  voz:  -  Aqui  sereis  salvos,  vinde!  Só
aqui  é  o  verdadeiro  aprisco,  achegai-vos  e
vereis o bem!

Tolos sois vós! Eu disse: “O vento sopra
onde quer!” Acaso quereis dar ordens ao vento
também? Acaso direis a ele: - Sopra aqui e não
lá! – e ele vos obedeceria? Como sois tolos.

A vossa tolice tem chegado até os céus
e rio-me dela.  Dais ordens ao vento e  achais
que ele vos obedece. 

- Como é triste ver a tolice dos homens,
Senhor.  Como  é  penoso  andar  entre  tolos  –
disse eu. 

Pois eu vos digo que levantarei  sábios
entre vós, e mestres que vos ensinarão as sãs
palavras da verdade. Pois eu vos digo que já os
tendes entre vós e os desprezais. 

Vós  desprezais  a  verdade  e  amais  a
tolice.  Preferistes  as  fábulas  às  minhas
palavras.  Mas  eu  não  deixarei  que  isso  se
perpetue.  Eu falarei  e tenho quem me ouvirá.
Eu direi  a verdade e meus profetas a falarão.
Guiarei meu povo em minha palavra e os falsos
mestres  eu  derrubarei.  Confiais  em  vossas
instituições e eu vos mostrarei o que farei com
elas.  Derrubarei  suas  portas  e  quebrarei  suas
janelas.  Perguntareis:  -  Por  que isso acontece
conosco?  Somos  nação  santa,  povo  de
propriedade exclusiva de Deus!

Eu vos respondo antes que pergunteis.
Quando  foi  que  eu  determinei  que  désseis
ordens  ao  vento?  Quando foi  que eu  ordenei
que  ensinásseis  os  erros  e  o  mal  ao  meu
rebanho? Quando foi que eu vos ordenei  que
comêsseis a gordura das minhas ovelhas e vos
aproveitásseis das suas lãs? Quando foi que vos
disse  para  usardes  a  minha  palavra  para
autorizar doutrinas de homens? Porque eu não
vos disse, eu digo agora: - Não sois meus!

A mentira  entrou  em vosso  coração  e
dela  fizestes  verdade.  Andais  nela  como  se
fosse  dita  e  confirmada  por  mim.  Qual
testemunha  quereis,  dentre  meus  servos,  que
vos diga a verdade e onde está o vosso erro?
Pois  eu  já  os  dei,  mas  desprezais  os  meus
servos, os profetas.

Desde  a  antiguidade  eu  os  tenho
chamado  e  anunciado  a  minha  vontade.  Mas
vós os tendes maltratado, como fez meu povo
no  passado.  Levantei  mestres  para  ensinar  o
caminho, a história e a verdade do que já fiz.
Vós  os  tendes  por  loucos.  Dizeis  que
conspiram contra vós. Vós é que sois loucos.

Zombais da sabedoria e do saber. Sabeis
nada de coisa alguma e vos achais sábios em
vossa enorme ignorância. Se eu vos digo: - Eis
aqui a verdade! – dizeis: - Loucura! 

Loucos,  como  loucos  ficareis.  Não
sabereis  dizer  o  que  eu  farei  e  não  sabereis
explicar  o  que  sucederá.  Não  conheceis  os
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tempos  e  não  sabereis  em que  tempo  estais.
Pois eu vos direi em que tempo estais: Estais
no tempo de começar a vossa loucura. 

Procurareis  a  verdade  e,  mesmo  ela
diante  de  vós,  não  a  encontrareis.  Eu  vos
deixarei  sós  em  vossos  pensamentos  loucos.
Vos farei vergonha e motivo de riso. E ai dos
governantes  loucos  que  ouviram  as  vossas
loucuras! Eu os tornarei como Nabucodonosor
em sua loucura.  Quererão  dominar  os  povos,
mas  não  conseguirão  calçar  os  próprios
sapatos.  Serão  também  motivo  de  riso,  pois
cultivaram  a  loucura  que  implantastes  neles.
Mas o meu povo eu separarei e farei que seja
respeitado  entre  as  nações.  Levarão  a  minha
palavra aos confins do mundo e serão ouvidos.
Renderão  graças  ao  meu  nome,  porque  meu
nome é santo e não há outro além de mim. 

Quem vos anunciou a salvação e quem
a fez cumprir? Acaso fostes vós, ó povozinho
do  esterco?  Viveis  como  vermes,  brigando
entre vós para chamardes mais vermes para o
vosso meio. Pois eu vos direi: - Vermes é que
sois!

Eu  sou  a  vossa  salvação.  Eu  fui  em
carne, fiz-me homem como vós e vos resgatei
para mim.  Mas os loucos têm transtornado o
caminho e entortado as vossas veredas. Acaso
eu poderia tê-los por santos? Pois eu vos direi
quem é santo. 

Os meus santos me seguem, são ovelhas
do  meu  rebanho  e  ouvem  a  minha  voz  e  a
obedecem. Os meus santos falam comigo e eu
com eles, não falam sozinhos. Ouço suas vozes
clamando  por  auxílio  e  tenho  tido  paciência
com vós outros, a fim de que vos arrependais.
Mas não me ouvis. Por isso eu farei assombros
no meio de vós. Até os mais santos tremerão,
mas se alegrarão em mim. Dirão com alegria: -
Se veio do nosso Deus Salvador, é bom para os
seus filhos. E eu farei deles uma nação forte,
que  me  conhecerá  e  andará  comigo  entre  as
nações. E tudo isso será para breve. Vereis que
eu sou Deus e não minto. Sou Deus que falo e
não  escondo  dos  meus  servos,  os  profetas,  o
que estou para fazer. 

Acautelai-vos, ó loucos! Cuidais que eu
terei  misericórdia  de  surdos  que  não  querem
me ouvir e não temem o meu nome? Pois eu
vos digo: Estais errados!

Eu não terei misericórdia de vós, pois já
vos  tenho  falado  há  muito  tempo.  Antes  dos
tempos eu vos chamei e antes dos tempos vos

dei  a  conhecer  a  verdade.  Agora  a  rejeitais,
como se fosse esterco fedorento. 

Acautelai-vos,  ó  escribas  loucos!
Anotais  os  tempos  conforme  gostaríeis  que
fosse, mas enganais a muitos. Eu vos mostrarei
o que deveis anotar, e vos será duro escrever.
Escrevereis  contra  vós  mesmos  e  direis:
“Fomos tolos! Não ouvimos a verdade e nela
não nos firmamos”.  Sabereis que o tempo dos
meus juízos  é chegado no meio de vós.  Será
fogo ardente que queimará a palha e o feno e
purificará o ouro até que eu veja a minha face
nele. A escória eu lançarei fora e não mais nele
ficará  até  que  chegue  a  hora  dos  tempos
anunciados. 

Acautelai-vos, pastores, e vós que sois
chamados  a  cuidar  do  meu  rebanho!  Eu  vos
direi o que farei de vós. Eu vos entregarei ao
escárnio  e  a  todos  quantos  em  vós  têm  a
confiança.  Eu vos farei  chorar  pelas  lágrimas
que não secastes e pelas que fizestes rolar das
faces dos meus inocentes. Eu vos derrubarei e
não  sereis  ajudados.  Muitos  vos  apedrejarão
porque  não  há  justiça  na  terra.  Mas  eu  farei
juízo sobre vós. 

Acautelai-vos,  falsos  mestres!
Ensinastes  a  mentira  e  distorcestes  a  minha
palavra.  Eu vos  torcerei  como torce  o  capim
aquele que o arranca. Eu vos farei provar dos
próprios  ensinos  e  vereis  se  suportareis  as
vossas próprias palavras. O peso que pusestes
sobre os ombros das minhas ovelhas eu porei
sobre vós, dobradas vezes. Se o vosso ensino é
correto,  como  prumo  que  as  mantém  firme,
sustentareis  e  andareis  comigo.  Caso  vossas
obras não forem retas, vossas pernas dobrarão,
vossos  joelhos  dobrarão  e  não  suportareis.
Então  minhas  ovelhas  verão  e  se  esquecerão
dos  vossos  ensinos.  E  aqueles  que  não
quiserem  deixar  o  engano  da  mentira  serão
soterrados convosco. 

Eu  vos  aviso:  Será  fogo  destruidor.
Arrasarei  as  nações  e  deixarei  apenas  o  meu
povo em perfeita paz. Eu lhes serei por luz e
sombra,  por  fogo  e  ar  que  refresca,  por
alimento e água e nada lhes faltará. Mas ai dos
ímpios!  Eu  não  terei  misericórdia  da
impiedade.  Vós sois o lixo que emporcalha o
meu mundo. Ouvistes a voz do mal? Ele que
vos tenha. Eu não os pouparei. 

E ainda digo que há muito povo meu no
meio de vós, e eu chamarei para dentro do meu
aprisco.  Ouvirão  as  minhas  palavras  e  se
alegrarão com a verdade e na verdade. Andarão
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comigo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu
povo. Mas, ainda assim, a terra será novamente
transtornada e naquele tempo meus juízos virão
novamente.

Vai, leva estas palavras e diga ao povo
que adore somente a mim, que só a mim dobre
seus joelhos,  que só bebam da fonte da água
viva, que é Cristo. Nenhuma outra fonte eu lhes
dei a beber. 

Ouve,  povo meu,  e  dá  ouvidos!  Anda
nos meus caminhos e sê perfeito para comigo.
Eu  quero  quem  me  adore  em  espírito  e  em
verdade e quem disso fugir, não é meu. 

Ensina  tuas  crianças  no  caminho  reto
porque, dentro em pouco, serão os valorosos da
terra. 

Atentai,  povo meu,  pois  já  vos  deixei
minha palavra pura, os princípios pelos quais o
meu  povo  andará  e  será  forte.  Quando  eu
enxertar o ramo na videira, todos saberão que
Eu sou Deus e não minto. 

Palavra dada em 11-01-2010
Não  quero  que  meus  filhos  se

empenhem em negócios  deste  mundo.  O que
farei  exigirá  que  estejam  separados  sem
qualquer vínculo ou dívida.

Eu  libertarei  os  cativos  e  aqueles  que
caíram nas ciladas do maligno. Eu os porei em
lugar  seguro  e  nenhum  mal  os  abaterá.  Tão
somente  fiquem  vigilantes,  pois  os  quero
atentos à minha palavra. Estudem os profetas,
eu falarei por meio deles primeiro. 

Isaías  e depois Jeremias.  Entenderás  o
que tenho guardado ali para ti e para os teus. 

Minha palavra é rocha que não se altera
e o que falei retorna para mim depois que tiver
cumprido  a  minha  vontade,  para  a  qual  eu a
designei. 

Tão somente não temas, pois eu sou teu
Deus e não mudo. Descansa em mim e tenhas
paz em teu coração. 

Não  desanimes  quando  vires  os
malfeitores  prevalecendo.  Eu envio o inimigo
para provar aqueles que se dizem meus e não
são. Não temas, filho meu, não temas. Eu sou
contigo  e  ninguém  poderá  tirar-te  da  minha
mão. 

Sou Deus zeloso do que é meu e cuido
para  que  nada  aconteça  aos  que  amo  e  me
amam. 

Acalma o teu coração, confia em mim e
verás se eu não amo os justos. 

Tu pensas que eles prevalecerão, mas os
farei definhar. Eu me levantarei agora e porei a
salvo os que suspiram por justiça. 

Meus olhos vêm continuamente  o mal
que se faz na terra e não me agrado disso, diz o
Senhor. 

Eu  quero  paz  a  vós,  mas  os  homens
querem  guerra,  violência  e  dor.  Aos  que
querem  assim,  eu  lhes  darei  assim  dobradas
vezes até que tremam de horror. 

Eu  quebrarei  seus  corações  e  os  farei
em  pedaços  até  que  urinem  de  pavor  pelas
coisas que virão. 

Os  meus  saberão  que  da  minha  parte
veio e se alegrarão.  Eu sou Deus zeloso,  que
visito  a  maldade  dos  pais  nos  filhos  até  a
terceira  e  quarta  geração  dos  que  me
aborrecem. Mas dou paz ao coração dos que se
arrependem  e  se  voltam  para  mim.  Destes,
abençôo  até  mil  gerações,  pois  me  amam  e
guardam  a  minha  palavra,  fazem  a  minha
vontade a andam comigo. 

Tão  somente  aquieta  o  teu  coração,
descansa em mim e verás a tua posteridade em
avançados dias.

Eu sou Deus zeloso, filho meu, e guardo
as orações dos meus filhos para atendê-los no
tempo devido. 

Não chores pela perda do que se foi; tão
somente alegra-te no que virá. 

Eu  te  digo  o  que  virá  a  ti  e  em  seu
tempo  te  anunciarei  para  que  teu  coração  se
alegre ainda mais. 

Minha glória não dou a outrem e o que
é meu e foi  revelado é  para os  vossos  filhos
para sempre.

Eu falarei com aqueles com quem tens
falado e confirmarei a eles as palavras que te
tenho dito. Isto te será por sinal: Dirão que são
minhas as palavras que lhe dei. Não temas. 

Palavra dada em 25-02-2010

Lembra-te  da  armadura  e  usa-a  diante
de mim. 

Veste  o capacete  da  salvação e  tenhas
sempre em tua memória que estás salvo. Ajusta
nos lombos a justiça que provém da verdade.
Lembra-te  que  a  justiça  é  tua  couraça.  Nela
estás  abrigado.  Prepara  teus  pés  para  a
pregação do evangelho da paz. Empunha o arco
e desembainha a  espada do Espírito,  que é  a
minha palavra. Confia em mim, pois este será o
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teu  escudo.  Quando  o  inimigo  lançar  suas
flechas  inflamadas,  contra-ataca com a minha
palavra e escora tudo na couraça impenetrável
da justiça.  Se teu escudo da fé falhar,  minha
justiça te protegerá. 

Lembra-te  de  perdoar  teus  inimigos,
pois eu o fiz quando ainda eras como eles. Com
o perdão eu quebro a força do maligno, e ele
fica impedido de agir.

Tão somente guarda-te do mal. Desvia
teus pensamentos da ira. Eu sou teu Deus que
te guarda. 

Palavra dada em 24-03-2010
Ouve  agora  o  que  te  anuncio.  Em

poucos  dias  eu  destruirei  outra  nação.  Meus
sinais se cumprirão sobre esta terra e no tempo
determinado virá o fim. 

Não  temas  o  que  está  para  vir,  pois
meus anjos estarão ao redor do meu povo para
o livrar. 

Anuncia  que  continuarei  destruindo
nações até que o mundo ouça a minha palavra.
Esta será a última advertência que darei. Se o
povo da terra não ouvir o meu chamado e nele
permanecer, então permitirei que o iníquo seja
solto e passe a fazer o que foi profetizado. 

Há, sim, um tempo entre estes dias e o
começo  da  tribulação.  A  apostasia  está
começando mas ainda não se firmou no meio
do meu povo. Se esse povo que se chama pelo
meu nome me ouvir e fizer o que eu mando,
então  eu  o  saciarei  com  minha  presença  no
meio dele.  Se não me ouvir,  permitirei  que o
anjo  saia  a  enganar  e  determinarei  que  é
chegado  o  tempo  da  desordem.  Crerão  em
absurdos,  em  fábulas  inventadas,  deixando  a
minha palavra longe de seus corações. 

Quando um de vós disser a verdade, não
crerão nela e se prostrarão diante do maligno
para serem mortos com ela. 

Se meu povo me ouvir, executarei meus
juízos  há  tempos  prometidos,  mas  não
permitirei que seu sofrimento se perpetue. 

Eu vos quero bem e não mal, mas vós
quereis encher-vos com lodo e excrementos. 

Quando eu disse para ordenardes  algo
sem me consultardes? Quando eu ordenei que
usásseis  a  minha palavra  para  enriquecerdes?
Quando eu vos disse para clamar pelo pecado?
Mas é assim que fazeis. 

Vós tomais o meu povo e o usais para
dele extrair riquezas. 

Não vistes o que determinei  na minha
palavra?  Todo  ímpio  perecerá,  todo  orgulho
será humilhado e todo humilde será exaltado. 

Eu  não  pouparei  meu  povo  da
tribulação  que  virá,  exceto  Filadélfia,  meu
povo perseverante. 

Ainda que muitos se voltem para mim
naqueles  dias,  não  sobreviverão,  pois  permiti
que  o  Iníquo prevaleça.  Ele  não  verá  o  meu
remanescente,  ainda  que  o  procure
incessantemente. 

A água que saiu da boca do dragão são
palavras de engano e malícia para perverter a fé
do meu povo. Meus profetas do passado assim
também disseram e eu mostrarei que assim é. 

 A  terra  engole  o  rio,  pois  seus
propagadores  do  engano  serão  destruídos
brevemente. 

O  engano  que  virá  depois  será  muito
pior e virá acompanhado de sinais e prodígios
da mentira para enganar até os eleitos, se fosse
possível. 

Muitos  cairão  nesse  engano  e  serão
lançados  no  lago  de  fogo  e  enxofre  e  de  lá
jamais sairão, porque amaram a mentira e não
ouviram a verdade que os salvaria. 

Meus  eleitos  são  aqueles  que  vi  e
conheci antes da fundação do mundo. A estes
eu dei que habitem comigo no meu reino e me
sejam companhia eterna, que nunca cessa. Eu
estarei neles e eles em mim, eternamente. Foi
isso  que  perderam  os  homens  no  pecado  do
jardim. 

Ensina  ao  meu  povo  estas  palavras  e
exorta-o  a  que  me  sigam  com  inteireza  de
coração. 

Quero  que  retirem  os  ídolos  de  seus
corações  e,  aos  que  chamei,  mostrarei  que
seguiram ensinos errados por muito tempo. Eu
lhes abrirei o entendimento da minha palavra e
se arrependerão da sua iniqüidade. Saberão que
sou Deus zeloso que cumpro a minha palavra
por inteiro. Se eu a proferir, assim será. 

Eu sou Deus e não há outro. 

Palavra dada em 27-05-2010
Ouve o que vou dizer-te, filho meu. Eu

porei o mundo de joelhos, e não vai mais haver
demora. A maldade é crescente, o iníquo luta,
pois quer subir, mas ainda não é seu tempo.

Meus  juízos  não  tardarão,  pois  o
homem que criei continuamente se volta contra
mim, nega a verdade e pratica o mal. 
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Enchei-vos  da  minha  palavra  e  sede
perseverantes. 

Haverá escassez e eu não pouparei nem
o rico nem o pobre que se negam a me ouvir.
Os  que  são  meus  não passarão  aflições,  mas
limparei minha Igreja e farei um só povo dela.
Unido,  vencerá  os  desafios  e  pregará  meu
evangelho pelo mundo. 

Não vos  endivideis  agora,  por  melhor
que seja a oferta, pois esta é maligna. 

Preparai-vos e armazenai, guardai o que
tendes, consertai, fazei estoques. 

Porei  guardas  à  porta  das  casas  dos
meus. Marcai as vossas portas com óleo. Orai
sobre  ele  e  marcai  as  vossas  possessões.  Ao
marcardes, orareis pedindo a minha proteção e
eu vos sararei. 

Como fui com Israel,  assim serei  com
meu  povo,  que  anda  e  persevera  na  minha
palavra.  Cada  um  fará  o  seu;  o  de  um  não
servirá ao outro. 

Quando eu vos disser:  -  Não saiais!  –
ficareis  onde estiverdes.  E quando ouvirdes a
minha ordem, marcai o lugar, se não estiverdes
em vossas possessões. 

Nada deixeis  longe e desocupado para
não perderdes, pois eu soltarei o devorador e o
destruidor para que cumpram a minha vontade.
Por  trinta  dias  atuarão  e  farão  conforme  eu
determinar.

Em  tempo  eu  vos  avisarei  quando
começará,  para  que  façais  conforme  eu
determinei. 

Alertai-vos  uns  aos  outros  sobre  a
minha vontade.  Quem a mim obedecer  ficará
livre. Como fui com meu povo no Egito, assim
farei novamente.

Mas atentai  para isto:  Aquele  que não
pedir a mim, eu não ouvirei, pois meu Filho é o
Senhor e só a Ele ouvirei. Eu vos disse “Tudo
quanto  pedirdes  em  meu  nome  eu  vo-lo
concederei”. Assim é. 

Não  temais,  pois  Eu  serei  a  vossa
garantia. 

**Palavra dada em 02-09-2010
Quando  o  louco  pratica  a  justiça  não

deixa  de  ser  louco.  Arma  ciladas  e  pega  os
incautos, mas o nobre de alma, ainda que caia,
se levanta. 

Estou farto da loucura que se pratica na
terra.  Engano sobre engano, inocentes  mortos
por sua inocência. Eis que levantarei um povo

bravo,  que não poupará lobo algum e porá a
matilha abatida.  Jamais  se viu em tua terra  o
que  eu  farei  acontecer.  Apenas  ouve-me,  ó
povo insensato! 

Como  eu  gostaria  de  tratar-vos  bem,
mas rejeitais a minha voz. Como eu queria que
deleitásseis em meus trabalhos, mas preferis a
desonra. Se assim é, desonra tereis. 

O povo que levantarei é povo duro, que
só respeitará os meus valentes. Farei com que
montem guarda dia e noite até que o mal seja
exterminado.  E acontecerá antes que venha o
dia do Senhor. 

Eu prepararei meu povo para ser levado
e protegido em terra estranha. Os meus saberão
que é minha a mão que age, e meu Espírito os
guiará.

Não temas, ó povo do meu rebanho, Eu
Sou teu Deus e não me esqueço de vós. Tudo
quanto  vos  prometi,  farei  cumprir.  Não
desanimeis, pois eu sou convosco.

Estes,  que  agora  se  levantam,  acham
que ficarão, mas tenho ainda muito povo neste
lugar e não permitirei que se perca. 

Eu sei o que fazem e o que planejam.
Lembrai-vos que eu disse: as portas do inferno
não prevalecerão contra ela – e assim será. 

Firmai-vos em minha palavra e louvai o
meu nome, pois meu nome é santo. Saireis bem
e bem voltareis, pois eu sou convosco. 

Palavra do Senhor 08-10-2010

Esse povo que se chama pelo meu nome
não me conhece. São folhas secas que o vento
leva  e  o  fogo  queimará.  Enviarei  os  meus
juízos pois não suporto mais ouvir essas vozes
falando meu nome. 

Hoje,  meu povo sofre porque rejeita  o
conhecimento.  Querem-me  como  escravo  de
suas paixões, pedem-me que abençoe o pecado
e a iniqüidade, e eu agirei. 

Há o que me causa furor: a mentira em
meu  nome.  A mim  pertencem  a  honra  e  a
retidão, mas esse povo não quer isso. Querem
seus homicídios, suas paixões inventadas, suas
concupiscências, sua imoralidade e me pedem
para  amá-los.  Eu  amo  os  que  me  amam  e
rejeito  os  hipócritas.  Não  clames  a  mim por
este  povo,  pois  eu  me  voltarei  contra  todo
aquele que assim fizer.  Seus pecados chegam
até  o  céu  e  pervertem  o  aroma  do  incenso
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queimado,  as  orações  dos  meus  santos.  Não,
não clames por eles, senão por juízo. 

Estou farto de enviar-lhes meus profetas
e de ver os meus santos sendo zombados por
causa  da  verdade  que  enviei  por  intermédio
deles.  São  muitos,  cujos  nomes  apaguei  do
livro da vida antes da fundação do mundo. 

Suporta mais um pouco e te alegrarás.
Eu,  eu  mesmo,  o  Deus  Vivo,  digo  que  te
alegrarás com teus irmãos enquanto estiverdes
vendo  a  minha  mão  agindo.  Eu  sou o  único
Deus  e  a  minha  palavra  jamais  volta  para  a
mim  vazia.  Se  eu  a  proferi,  será  cumprida.
Ninguém há acima de mim que me impeça de
exercer juízo sobre este povo. 

Eu os porei em desonra, humilharei suas
faces  no  pó,  não  terei  misericórdia  de  seus
filhos,  porque  rejeitaram  o  conhecimento  de
mim. Eles não me conhecem mas falam como
se habitassem no meu santuário.  Pois eu lhes
mostrarei  quem  habita  no  meu  santuário:
aquele  que  faz  a  minha  vontade  e  anda  em
verdade, esse habitará eternamente comigo. 

Homens  frívolos!  Homens  néscios!
Conhecereis  o  Deus  cujo  nome  invocais  em
vão. E não tardará. Ainda este ano vereis mais
um sinal  da  minha  mão.  Porei  o  mundo  em
espanto,  mas  eles  blasfemarão  e  cantarão
louvores ao mal. Bem não lhes quero, saiba tu e
teus irmãos disso. Eu os lançarei para longe de
mim  como  o  vento  carrega  a  palha  seca.  E
queimarão,  mas  não  os  ouvirei.  Serão  como
espinhos no fogo forte. Crepitarão em gemidos
e se lembrarão do mal que fizeram. 

Não, não clames por este povo pois eu
não te ouvirei. São a escória do lixo e não se
envergonham com a mentira que pregam. Mas
minha ira se acende porque usam o meu nome
como se eu os tivesse enviado. Ao deitares, não
temas; ao levantares, não temas porque eu sou
contigo  e  com quantos  ouvem e  obedecem a
minha voz. 

Saiba que eu amo os que me amam e
expulsarei da minha presença os hipócritas, os
mentirosos e todos aqueles que se deleitam no
engano. Não fales mais a eles. Não te ouviram
nem  te  ouvirão.  Eu,  o  único  Senhor,  me
encarregarei em fazê-los ouvir.

Quebrarei seus ouvidos surdos e os farei
ouvir  minha sentença.  Ainda que se mostrem
arrependidos,  não  os  ouvirei.  Confessam
pecados que não cometeram e escondem seus
verdadeiros pecados. Pecam contra mim e disso
não  se  arrependem.  Maltratam  meus  filhos  e

julgam louvar-me.  Perfídia,  maldade,  engano,
este é o nome deles. 

Eu  enviarei  meus  anjos  e  os
atormentarei.  Não  permitirei  que  se  voltem
para mim, pois blasfemarão. Sim, aqueles que
se  chamam  pelo  meu  nome  blasfemam  e
blasfemarão  ainda  mais.  Por  isso  não  me
apiedarei deles. Não desfaleças ao ver este mal,
pois  será extirpado.  Sê forte  e anima os teus
irmãos. 

Não  chores  ao  veres  a  destruição.
Alegra-te, pois sabes que veio da minha mão.
Eu  sou Deus  e  não mudo.  Enviei  meu  Filho
Unigênito,  mas  nele  cospem  com  suas
maldições. Como queres que me apiede desse
povo? Não, não clames por ele. 

Fica  onde  estiveres  quando  eu  te
chamar. Avisa teus irmãos que façam o mesmo.
Lembra-te  do óleo e faze-o depressa.  Não há
mais tempo. Descansa em mim e vive. Verás a
minha  mão  agindo  ainda  por  muitos  dias.
Entrareis na velhice e dela usufruirás em paz.
Deleitar-te-ás  em  mim  e  serás  motivo  de
exemplo. Não temas, pois eu sou contigo. 

Vós,  povo  que  se  chama  pelo  meu
nome, sois motivo de vergonha e opróbrio. Sois
aqueles  que  enchem  de  júbilo  o  arraial  do
inimigo.  Como quereis  que eu vos  perdoe se
não vos arrependeis de vossos pecados? 

Pois  eu  vos  direi:  Sou  Deus  zeloso  e
visito a maldade dos pais nos filhos, pois são
vossos  filhos  as  vítimas  da  vossa  maldade.
Vossos filhos cairão diante de mim e vós vos
lamentareis.  Eu vos farei cativos de um povo
que  conheceis  e  vos  porei  argolas  no  nariz,
como se freia um touro valente. Valentes sois,
bravos em fazer o mal sem pestanejar. Eu vos
coloquei  diante  da  vida  e  da  morte,  e  pela
morte optastes; a morte tereis. 

Eu  não  vos  pedi  sacrifícios,  mas
obediência, mas não quisestes a minha direção.
Eu vos pedi cuidado, mas destes o mal aos que
clamavam  por  mim.  Eu  vos  pedi  amor,  mas
destes a guerra, a guerra contra a alma. 

Muitos  clamaram  por  mim,  mas
levastes  as  palavras  de  homens  que  não  me
conhecem e a quem retirei da minha presença.
Não sabeis que eu sou Deus e não mudo, então,
vos mostrarei que sou quem sou e vos darei a
beber do cálice que enchestes contra vós. Não
há  mais  tempo  e  não  vos  darei  mais
oportunidade de arrependimento. 

Dizeis que o inimigo das vossas almas é
aquele  que  vive  meu  evangelho.  De  onde
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sabeis  que  ele  é  meu?  Porventura  me
perguntastes?  Não,  não  recebi  as  vossas
petições  porque  aceitastes  o  que  vossa  carne
ordenou. Se é dela que esperais resposta, se é
nela que confiais, sereis como ela é: pó, que o
vento leva.

E  sereis  levados  pelo  vento  do  meu
furor, pois zombastes do meu santo nome e não
ficareis  impunes.  Eu  não  tolero  a  injustiça  e
com  ela  não  me  assento  a  confabular.  Vós,
povo  néscio,  vos  assentais  com  o  inimigo  e
quereis que eu vos receba; não vos receberei, e
vos expulsarei da minha presença. Tenho muito
povo  neste  lugar  e  não  permitirei  que  sofra
mais do que já tem sofrido. 

Ouço  um  clamor  que  vem  da  terra  e
meus  ouvidos  estão  atentos  ao  que  meu
verdadeiro  povo  diz.  Ele  me  pede  paz  para
plantar e colher e comer o fruto da sua vide,
mas  vós  o transtornais  com peso sobre peso,
ameaça sobre ameaça. Então, eu me levantarei,
diz o Senhor, e vos darei a paga pelas vossas
iniqüidades. De nada adiantará o vosso pranto,
de nada resolverá o vosso clamor, pois quando
o  necessitado  clamou,  destes  a  ele  dinheiro
para que se calasse. 

Quando  pediram  trabalho  vós  destes
conflito; quando pediram liberdade vós destes
controle.  Pois  eu,  eu mesmo,  vos controlarei.
Eu vos farei subir aos montes em clamor, e lá
eu zombarei  de vós como zombastes  do meu
nome,  fazendo  meu povo chorar.  Os que  me
amam  eu  amo  e  estarão  comigo.  Eu  os
conduzirei a salvo e não perecerão. Tudo o que
deles furtastes eu tomarei de vós e vos deixarei
à míngua. Clama, clama povo tolo! Clama por
misericórdia, pois misericórdia não tereis. 

Clama  por  compaixão,  clama  por
piedade,  clama  por  socorro,  pois  por  tudo
quanto  clamardes  é  o  que  retirarei  de  vós.
Voltarei  meu  rosto  contra  vós  e  de  cenho
cerrado eu vos repreenderei.  Alguns,  que vós
mantendes  no  engano,  serão  libertos  e  me
servirão  porque  me  amam  em  verdade.  São
poucos, mas já os conheço. Quanto a vós, povo
que se chama pelo meu nome e não tem nada
de mim, eu vos livrarei do vosso enfado, eu me
livrarei da vossa perfídia e vos porei longe da
minha face,  e  assim experimentareis  a  minha
ausência. 

Pensais  que  sou  tolo,  que  meu  amor
combate  contra  a  minha justiça  e  que  ambos
combatem contra os meus juízos. Pois eu vos
digo: Estão enganados!

Se sou justo, por quê não me temeis? Se
sou o vosso Deus, por quê não me obedeceis?
Concordais  que  matem  aqueles  que  estou
tecendo  nos  úteros  de  suas  mães  e  com isso
prestais oferendas ao maligno. 

Pensais  que  eu  não  vejo  estas  coisas,
mas  enganai-vos  a  vós  mesmos.  Eu  amo  a
natureza que criei e que agora geme sob o peso
do  vosso  pecado,  aguardando  que  se
manifestem  os  meus  filhos.  Pois  esse  dia
chegará, néscios de corpo e alma. Pois eu vos
entregarei  aos  vossos  desejos  e  todo  dia
abortareis  a  vós  mesmos  e  vos  gestareis
novamente e vos abortareis a vós mesmos, pois
eu  sou  Deus  e  posso  fazer  que  se  cumpram
essas  coisas.  E  farei,  pois  amais  a  morte  do
inocente  ainda  no  ventre  da  sua  mãe,  e  vos
regozijais com a dor do incrédulo. Mas o que
me  enfurece  é  que  usais  meu  nome  para
aprovardes  estas  coisas.  Por  quê eu vos  teria
por inocentes, ó povo tolo e moribundo?  Vós
estais  a  um passo  da  cova  e  não  dais  conta
disso. Basta uma palavra minha e deixareis este
mundo.  Sim,  dobrareis  os  vossos  joelhos,
cansados de fazer o mal, diante de mim. Mas,
nesse dia, eu voltarei minha face contra vós e
não vos verei mais.

Porventura  pensais  que  eu  entro  em
consenso com o pecado? Pensais que eu habito
com o pecador que não se arrepende de seus
pecados?  Estais  enganados.  Eu  repreendo  os
que amo e provo os  que me amam para  que
sejam fortes, mas destruo o ímpio e o pecador
que não reconhecem o mal que neles habita. 

Amam  o  mal?  Morarão  em  sua  casa.
Amam  o  pecado  e  a  ele  não  combatem?
Habitarão com o mal que amam. Assim eu vos
digo que zombais da minha palavra. 

Eu vos fiz homem e mulher mas aceitais
de bom grado a abominação. Amais a confusão
que eu abomino e odeio, mas não perdeis por
esperar. Eu vos farei ser o que amais e vos farei
humilhação entre os povos, antes que venha o
grande dia do Senhor. 

Eu vos farei vergonha a vós mesmos e a
sentireis todos os dias das vossas vidas, até os
confins  da  eternidade.  E  sofrereis  o  juízo  de
vós  mesmos  pela  palavra  da  verdade  que
pervertestes. A partir de agora a verdade fugirá
de vós.  Ainda que a procureis  com zelo,  não
mais  a  encontrareis.  Eu  dei  ordem  à  minha
verdade  que  se  aparte  da  vossa  boca  e  só
mentiras falareis. Eu dei ordem ao mal que os
acompanhe.  Determinei  que  a  vergonha  os
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alcance.  Pus  feridas  em  vossas  bocas  e  não
conseguireis  mais  dizer  uma  só  palavra  da
verdade. 

Gemei, ó néscios, gemei e pranteai pois,
ainda que desejeis de todo coração, a verdade
não mais estará em vós. O mal que maquinastes
vos acompanhará. O bem do qual fugistes vos
será por desejo eterno, mas não o alcançareis. 

Pus feridas em vossos corpos, pus honra
atrás de vós e justiça adiante. Quando olhardes
atrás,  procurando  a  honra,  minha  justiça  vos
alcançará.  Quando  olhardes  adiante,  para
abraçardes a justiça,  minha honra os pegará e
sabereis bem por que vossos corpos ardem. É o
furor da minha ira que pus acima e abaixo de
vós.

Não  podereis  fugir  nem  acima  nem
abaixo, pois meu furor estará lá e vos apanhará
sem que  haja  laço  capaz  de  vos  arrancar  do
vosso lamaçal. 

Atentai, povo meu, ouvi a voz do vosso
Deus, que a seu Único Filho entregou por vós,
fazendo-O ressuscitar da morte ao terceiro dia.
Ouvi minha sentença a favor de vós, pois vos
encontro em verdade e amor. Eu vos porei em
segurança  onde  estiverdes.  Passai  óleo  santo
em  vossos  umbrais  e  o  destruidor  não  vos
apanhará. Fazei isto depressa, pois a ordem já
saiu  do  meu  santuário.  Espalhai  a  boa  nova
entre  os  vossos  irmãos,  pois  o  Senhor  não
esqueceu de vós. Fazei-o o quanto antes, pois o
meu juízo já saiu de diante do meu trono. Ouvi
a minha voz e obedecei, pois meu furor desce à
terra  para  abalar  seus  fundamentos.  Fogo
vereis, pedra e água e tremor, mas mais tremor
estará com os que me zombam.

Não temais, pois nem um fio de cabelo
da  vossa  cabeça  será  atingido,  não  haverá
sangue nas vossas vestes. Preparai-vos, eu vos
digo, preparai-vos para verdes minha mão agir.
E  vos  alegrareis,  e  vos  regozijareis  em  meu
santo nome, e direis  “a santa mão do Senhor
fez  isto”.  E  cantareis  como  os  pássaros  pela
manhã, que acordam o dia com seus cânticos a
mim.  Até  as  plantas  me  louvam,  mas  os
homens que criei em formosura e semelhança a
mim  mesmo,  estes  me  rejeitam.  Portanto,
aqueles  que  me  amam,  eu  guardarei.  Não
demoreis em me ouvir e obedecer, pois já não
há mais tempo. 

Os sorrisos falsos eu transformarei em
gemidos de prantos verdadeiros. O olhar altivo,
eu abaixarei e olharão o pó, para onde irão. 

Ouvi,  meu  povo,  menina  dos  meus
olhos, eu vos conheci antes de fundar o mundo
e  estender  os  céus,  e  vos  amei  com  amor
profundo,  que  não tem fim.  Eu vos  lavei  no
sangue  do  Justo  e  vos  purifiquei  com  meu
Espírito  e  vos  fiz  conhecer  a  verdade,  e  vós
amastes a verdade. 

Portanto, vos digo que a verdade não se
apartará de vós, a justiça será vossa couraça e
meu  evangelho  será  vossas  sandálias.
Fortalecerei o vosso escudo com fé e da vossa
boca  meu  Espírito  não  se  apartará.  Onde
pisardes será meu e recolherei os que faltam ao
meu celeiro.  Meu rebanho é grande, ninguém
pode contar, e nem um só será perdido. Isso eu
vos garanto, pois eu sou Deus e não mudo. 

Ouvireis a minha voz mais forte a partir
de agora e me buscareis para andardes comigo
e eu não me apartarei  de vós.  Em paz sereis
guiados até que venha o grande e terrível dia do
Senhor. 

Ficai onde estiverdes quando ouvirdes a
minha voz, pois onde estiver um só dos meus,
dos menores e dos pequeninos, eu estarei com
ele e haverá fartura. Não mais tereis sede nem
fome nem angústia,  pois antes  da ordem sair
para  os  meus  juízos,  ordenei  aos  meus  anjos
que  saíssem  e  providenciassem  o  vosso
sustento.  Nada vos faltará,  pois minha ordem
não pode ficar sem cumprimento. Não temais,
pois eu sou convosco, diz o Senhor, o Santo de
Israel, aquele que fundou a terra e estendeu os
céus como um rolo. 

Eu  sou  o  vosso  Deus  e  não  minto.
Descansai  agora,  povo  meu,  levantai  vossos
louvores, explodi em cânticos de alegria porque
o vosso Redentor vive, vela por vós e vos saiu
ao  encontro.  Nada  pode  impedir  que  eu,  eu
mesmo, aja em favor de vós. 

Conheço  a  vossa  tristeza,  que  não
suportais  mais  os  homens  maus.  Pois  eu  vos
digo que não mais precisareis suportá-los, pois
eu  os  retirei  de  diante  de  vós.  Exultai,  povo
meu,  exultai,  pois  grande é  o vosso galardão
diante de mim. 

Já não há mais demora. Porei o mundo
de joelhos e mostrarei que há Deus nesta terra
que criei. 

Então  eu  disse:  Obrigado,  meu  Deus,
porque  me  ouviste.  Tu  és  misericordioso  e
grande  é  a  tua  misericórdia.  Teu  amor
ultrapassa os limites da minha compreensão e
eu  temo  os  teus  juízos.  Faze  a  tua  vontade,
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Senhor, e extermina de vez com a zombaria que
fazem ao teu nome. Guarda-nos na tua paz e
dá-nos o descanso até que venha a tua ira sobre
a terra. Então estaremos contigo para sempre,
Deus meu, amado da minha alma. Nós somos
teus e só a Ti serviremos. 

Glória, honra, louvor e poder pertencem
ao nosso Deus. Tua é a terra e tudo o que nela
se contém. 

Se eu tentasse fugir, onde estivesse, lá
estarias. Mas teu amor me alcançou e hoje eu
vejo.  Vim  de  ti  e  a  ti  retornarei.  Amado  de
minha alma, guarda-me para que eu não peque
contra ti, pois só tu és Santo. Tu nos ajudas e
fazes as tuas obras por nós. Teu amor é eterno e
não tem fim,  e nós te adoraremos por toda a
eternidade. 

Não há Deus como tu,  ó  Grandioso e
Majestoso Deus. Tua soberania mantém os céus
e  pela  tua  voz  as  estrelas  se  dobram  em
adoração.  Tu  as  chamas  pelo  nome  e  elas
obedecem a tua voz, ó Grande e Único Senhor!

Tu és meu criador e eu sou teu. Ouve e
recebe o meu louvor.  Subo os montes e lá te
encontro. Prostro meu rosto em terra porque tu
és magnífico. Agora meus olhos te contemplam
e sabes que eu te pertenço.  Tu me compraste
com teu sangue e minha vida agora é tua. 

Ó meu Salvador, minha alma se deleita
em ti e meus lábios não se cansam de falar teu
santo nome. 

Santo!  Santo!  Santo  és  tu  somente,
Redentor meu!

Diz  o  Senhor:  -  Ouvi  tua  voz  e  me
alegrei e te darei a conhecer mais de mim. Não
temas, pois eu sou contigo.

Bendito  seja  o  teu  nome  para  todo  o
sempre, Senhor. Amém!

Palavra dada em 13-12-2010 
Palavra que o Senhor me deu quando vi

os pais oferecendo seus filhos à imoralidade –
homossexualidade – sem se aterem para o mal
que faziam. 

“Tudo  o  que  vês  faz  parte  dos  meus
juízos. Quero ver os pais e mães chorando por
seus filhos, quero que a dor que permitem aos
pequenos seja sentida dobradas vezes pelos que
a  promovem.  Dar-lhes-ei  o  que  plantaram.
Frustrarei os planos dos que planejam destruir

meu  povo.  Serão  motivo  de  vergonha  e
zombaria”. 

Palavra do Senhor em 08-05-2011
A que está,  cairá;  o  que  vem também

cairá e os que vierem depois dele cairão à uma,
como  pedras  da  montanha  que  treme.
Derrubarei um por um e nenhum sobrará. Eis
que levantarei  aqueles que vão fazer a minha
vontade  e  por  um  tempo  tereis  paz  e
prosperareis  e  a  minha  palavra  prosperará  e
muitos do meu povo se alegrarão. 

Mas muitos  que se chamam pelo meu
nome e meus não são, eles se levantarão com
astúcia  e  eu  os  derrubarei.  Envergonhá-los-ei
de tal maneira que não mais se levantarão e os
distinguirei  dos que me amam, para que meu
nome não seja confundido com suas vergonhas.

Não temas, povo meu, teu Deus é vivo e
não te esquece um só momento. Clamai, clamai
a mim e eu vos ouvirei. 

Quereis  a  vossa  libertação  e  eu  lha
darei,  mas  atentai  para  fazerdes  a  minha
vontade.  Buscai-me em oração,  com cânticos
de louvor e gratidão, pois eu sou o vosso Deus
e não vos abandono. 

Vereis  por  estes  dias  a  minha  mão
agindo  em  vosso  favor,  povo  meu,  e  me
glorificareis com júbilo em vossos corações. 

Uma pedra  vos  dei;  dela  derrubarei  o
gigante  que  vos  afronta.  Esta  rocha  é  meu
nome,  que  está  acima  de  todo  nome:  é  meu
Filho, que em carne realizou a minha vontade e
suportou  a  minha ira.  A vossa  dívida  já  está
paga, povo meu, e nada requererei de vós senão
que  atenteis  às  maldições  que  se  quebrarão
antes de vós. 

Palavra  dada  em  12  de  agosto  de
2011.

Anota  o  que  te  vou  dizer:  Em pouco
tempo o teu país cairá e não se levantará senão
pelo  meu  povo.  Os  que  hoje  o  destroem  eu
humilharei  e  os  farei  vergonha para  todas  as
nações. Assim farei também com outros povos
e por algum tempo. 

 Então se levantarão os adversários do
meu  povo  e  por  causa  do  meu  nome
perseguirão os meus, mas eu não permitirei que
sejam  pegos  nem  maltratados.  Os  que
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apostatarem  acordarão  para  a  verdadeira  fé,
mas  serão  apanhados  e  mortos.  Com  isso  a
besta pensará que destruiu meu povo da face da
terra, mas ainda terei meu remanescente oculto
dos  olhos  dela.  Os  povos  se  alegrarão  e
enviarão presentes uns aos outros, mas minhas
testemunhas se levantarão e serão arrebatadas
ao céu à vista de todos. Vereis  isto na minha
Palavra e sabereis que está próximo, às portas. 

 Tenho tolerado por demais  esse povo
tolo  que  se  veste  de  autoridade  para  criticar
quem está comigo.  Eu os farei  em pedaços e
cada  um deles  sofrerá  sua  própria  vergonha.
Não deixarei que fiquem impunes por seus atos
de  traição  ao  meu  nome.  Pensam  que  me
honram mas me afastam com sua ira contra a
verdade.  Não os  tenho por  inocentes  nem os
trarei  diante  de mim para o bem,  senão para
juízo.  Eu os  farei  vergonha e  medo para que
meu povo se lembre dos meus juízos e tema o
meu nome. 

Não temas o que estás para ver e saibas
que  é  pela  mão  do  Senhor  que  estas  coisas
acontecerão.  Cansei-me  de  repreende-los.
Mostrei-lhes  tudo  quanto  acontece  sob  seus
olhos  e  ainda  assim  não  me  deram  ouvidos.
Perseguem quem os abençoa e maltratam quem
lhes  anuncia  a  justiça.  Eu  não  me  apiedarei
desse povo pois não tem piedade senão como
fonte de lucro. Amam-se somente a si mesmos
e  seus  filhos  sofrerão  o  que  eles  mesmos
desejaram. 

Não  temas  que  meus  juízos  já
começaram, e não os pararei até que realizem a
minha vontade. Escreve isto e faz saber a quem
quiser ouvir, pois o que está predito virá.

Palavra que o Senhor me falou em 16-09-
2011.

Filho  meu,  atenta  ao  que  vou  dizer  e
escreve para que fique patente a tantos quantos
quiserem saber a verdade. 

Eu fiz  que o mundo inteiro  caísse em
seu  próprio  lodo  e  ninguém  encontrará  a
solução.  Como  criaram  riquezas  do  nada,  ao
nada retornarão e nada terão. Correrão de um
lado ao outro sem que encontrem solução, mas
ela virá da mão do meu povo e saberão que fui
eu quem os destruiu. Quero que dobrem seus

joelhos e clamem a mim, da mesma forma que
o meu povo clama por justiça. 

Eu livrarei todo aquele que me invocar,
pois sou misericordioso com os que me buscam
e  andam  segundo  a  minha  vontade.  Os  que
zombaram serão zombados, os que destruíram
serão  destruídos,  os  que  criaram  dores,  com
dores viverão, os que maltrataram o meu povo
eu não permitirei que morram antes que sejam
humilhados ao ponto de pedirem a morte, mas
ela fugirá deles. 

O pior sobre esse povo mau ainda nem
começou e virá com força que ninguém poderá
parar. Enquanto eu não executar todos os juízos
que me propus a fazer não levantarei a minha
mão. Aos mentirosos eu reservo minha porção
de desprezo e serão desprezados.  Aos cínicos
que  pensam  mais  de  si  do  que  são,  eu
reservarei a humilhação profunda, que esmaga
ossos  e  destrói  mentes.  Aos  hipócritas
reservarei  a  vergonha  que  os  fará  calar  por
medo de si mesmos. Sim, eu sou Deus e não
tolero o que estão fazendo com meu povo. Eu
os  tenho  avisado  dia  e  noite  mas  não  me
ouvem.  Se  querem  zombar  da  verdade,  a
verdade zombará deles, pois eu não minto. 

Todas as coisas que tenho falado a ti são
verdadeiras. Teu país cairá nas mãos de quem
teus  governantes  tem  como  amigo.  Serão
tempos difíceis no norte e nordeste, mas o meu
povo fará a diferença e expulsará o mal. 

Primeiro  envergonharei  o  adversário  e
depois  o derrotarei  com paus e  pedras contra
suas  grandes  armas  de  nada.  Ele  fugirá,  mas
meu  verdadeiro  povo  dominará.  Os  falsos
governantes, aqueles que destroem teu país e a
nação  dos  meus  escolhidos,  estes  receberão
porção dobrada da vergonha, da miséria  e  da
humilhação.  Num  abrir  e  fechar  de  olhos
dormirão  ricos  e  acordarão  sem  ter  o  que
comer.  Suas  coisas  desaparecerão  debaixo  de
seus olhos e nada poderão fazer porque eu lhes
darei a colher o medo e neles porei medo a tal
ponto que temerão a própria sombra. 

Os que, mentindo, escrevem o que não
vêem,  falam  do  que  não  entendem  e
convencem o povo a cair  para o mal,  a estes
darei  multiplicadas  repreensões.  O  que
escreveram criará vida e se voltará contra eles;
o que falaram, mentindo ao meu povo, ser-lhes-
á como um devorador de suas almas e eu farei
que convivam com a mentira por todos os dias
deles. Os que enganaram meu povo e o fizeram
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cair para o mal, eu tratarei como tratei Balaão;
até os animais deles zombarão. 

Agora  anota  o  que  reservo  ao  meu
povo, que anda comigo e teme o meu nome. Eu
farei  que  prospere.  Ordenei  ao  inimigo  que
devolva  o  que  dele  roubou  porque  eu  quero
meu povo forte e ativo, que continue levando
meu evangelho a todas as nações, e assim farão
antes  que  venha  o  fim,  ainda  distante  desta
geração.  O mundo  conhecerá  o  meu  nome e
saberá  que  eu  prometi  a  salvação  e  a  fiz
cumprir,  mas  depois  se  voltará  contra  mim e
então é hora de o tempo começar sua contagem
regressiva. 

Todo orgulho será abatido e toda altivez
derrubada.  O  melhor  desta  terra  estará  nas
mãos do meu povo, que anda comigo e não se
envergonhou  do  meu  nome.  Aos  quietos  eu
tornarei ativos, aos quebrantados eu exaltarei e
se  ouvirá  meu  nome  em  todas  as  praças  de
todos  os  lugares.  Até  os  que  me  rejeitaram
dobrarão seus joelhos em clamor a mim. E eu
farei  com que a chuva caia no tempo certo e
não vos falte luz que faça crescer o alimento, e
meu  povo  se  regozijará  enquanto  os  seus
inimigos se amontoarão em suas humilhações.
Eu farei que se ajuntem e que a si mesmos se
exterminem  uns  aos  outros  com  pragas  e
horrores,  os  mesmos  que queriam sobre meu
povo. Eu, por minha mão, farei isto e o mundo
saberá que eu sou Deus e me temerá. 

Aos  pequenos  tornarei  grandes  e  o
menor  governará  sobre  muitos  com  justiça,
piedade e paz. Mas isto durará por um tempo,
até que todo o mundo conheça o meu nome. 

A retidão, verão todos, virá pela minha
mão e as nações verão que a verdade é a única
arma que todo homem possui  para destruir  o
mal. Eu já disse isso antes e o que digo agora já
foi profetizado. Não há nada novo debaixo do
sol. 

As  falsas  doutrinas  eu  eliminarei  do
meio do meu povo e se reunirão aos montes em
redor do meu nome para me adorar, e eu me
manifestarei  no meio deles,  e saberão que os
instruo na verdade. 

Minha  palavra  foi  em  carne  entre  os
homens  e  pagou  o  preço  da  maldição  em si
mesmo e eu o aceitei porque não tem pecado.
Aquele  que  invocar  o  meu  Filho  será  salvo.
Sim, não pouparei os ímpios que espalharam a
impiedade adorando o que nada é.

Eu farei  que muitos  vejam o que têm
errado pensando em me agradar,  e eu mesmo

endireitarei  o  que  outros  entortaram.  É  povo
que me busca, mas se distancia de mim quando
pratica  o  que  não  ordenei,  e  até  mesmo
abominei. Por seus antigos mestres aprenderam
a errar pensando que acertavam e isso eu porei
às claras. 

Sim,  a  verdade  virá  à  tona,  se
arrependerão dos erros que cometeram e todos
falarão a uma só voz a mesma verdade. 

Não temas o que está para vir pois vem
da minha mão. Confia no teu Deus e sabe que
Ele vigia  sobre a sua palavra para a cumprir.
Nada há oculto aos seus olhos e ninguém pode
esconder  coisa  alguma dos seus  olhos,  que a
tudo vasculham com entendimento. 

Os  que  prezaram  a  verdade  andarão
nela e regozijarão.  Os que amaram o engano,
nele  se  afundarão  como  a  pedra  que  cai  em
águas profundas, lentamente, mas para sempre,
até que alguém a encontre e, se quiser, a tire de
lá.  Mas  estas  pedras  eu  não  permitirei  que
sejam movidas das profundezas para onde irão.
Lá cairão e lá ficarão para todo sempre. 

Eu sou Deus zeloso e cuido para que a
minha  palavra  não  se  perca  e  que  todos,  em
todo tempo, possam ouvir a minha voz. 

Assim  que  a  aflição  dos  ímpios
começar, meu povo levantará a sua voz e eles
saberão  que  tocaram  na  menina  dos  meus
olhos.  Isso  eu  não  tolero  e  jamais  deixarei
impunes os que assim procederem. 

Palavra que o Senhor me deu em 23-09-2011

Neste  dia  o  Senhor  me chamou e  me
instruiu  que  lesse  o  capítulo  15  de  Isaías.
Lendo-o, o versículo 7 me chamou a atenção.
Está escrito: 

“Pelo que a abundância que ajuntaram,
e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o
levarão”. 

Então, o Senhor me disse: 

O que ajuntaram para si será levado. O
povo que se levanta contra o meu povo, o povo
da minha promessa, será saqueado e ninguém
há de livrá-lo da minha mão. 

Eu sou Deus zeloso da minha palavra e
minha  promessa  se  cumpre,  quer  queiram os
homens quer não.

Dentro de um ano não haverá mais paz
nesta terra. Começando do norte eu farei vir o
invasor. Ele dará nome aos bois que puxam o
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carro  e  todo  o  mundo  saberá  quem  são  os
verdadeiros traidores do meu povo. 

Aquele que em mim crê e nas minhas
palavras  persevera,  eu  preservarei  fora  do
perigo,  mas  aos  que  de  mim  zombam,
zombando do meu povo, destes, diz o Senhor,
eu não terei misericórdia.

Palavra do Senhor em 27-01-2012

O que está para vir é grande e poderoso,
fará tremer os alicerces  da terra  e  muitos se
arrependerão. Os meus inimigos e os inimigos
do meu povo serão envergonhados. Tu verás os
assassinos temendo por suas vidas e os ladrões
temendo por seus bens. Verás o ímpio buscando
a justiça e a justiça fugindo dele. Verás o néscio
buscando  sabedoria,  mas  sabedoria  que  não
virá e perverterá seu coração estulto. Além de
néscio se tornará louco.

Os  arrogantes  molharão  as  próprias
calças  e  os  zombadores  chorarão  de  pavor.
Longe  deles  estarás  e  os  verás  tremer,  pois
saberão  contra  quem se  levantaram.  Pela  sua
perfídia chamarão por auxílio,  mas eu não os
ouvirei. Eu já os lancei de diante de minha face
e não subsistirão. 

Aos juízes que se arrogam a divindade
farei com que sejam como fugitivos em terra de
perseguidores. Errantes andarão e não saberão
aonde  ir.  Serão  humilhados  pela  própria
insensatez. Os rios e os outeiros clamarão por
misericórdia, mas os homens de coração duro
eu  abaterei.  Eu  ouço  o  boi  que  clama  por
comida,  mas  desprezarei  o  clamor  dos
malignos e vingativos. 

Eles não suportam a paciência e da paz
querem  distância.  Por  isso  eu  os  atrairei  na
armadilha  que  armaram  e  por  suas  próprias
mãos serão destruídos. 

Este será o relato desse tempo: “Quando
souberem que Eu Sou falou, temerão, mas eu
não responderei ao clamor que levantarem”.

Cansei-me de enviar  os  meus profetas
para  alertar  meu  povo  das  suas  iniqüidades,
mas não quiseram ouvir. Mas eu ouvi o clamor
dos oprimidos do meu povo, daqueles que me
servem com inteireza e me levantei agora para
dar-lhes descanso. 

Agora, descansa tu e repousa em mim.
Não  temas  porque  nem  uma  só  das  minhas
palavras ficará sem cumprimento. 

Palavra de 28-01-2012

Ouve e escreve o que te digo, filho meu.
Há muito  que  venho chamando meu povo e,
principalmente, em teu país de nascimento não
encontro  quem  me  ouça  e  em  mim  confie,
senão  uns  poucos.  Por  isso  vos  tirarei  dessa
terra e vos porei noutra, onde ficareis e sereis
bem. Ouvirão a minha voz, que falarei através
de ti, e me temerão.

A  este  lugar  eu  reservei  vergonha  e
humilhação.  Ao mal  chamam bem e ao bem,
mal.  Humilham  o  povo  que  os  liberta  e  por
intermédio  de  quem  eu  falo.  É  a  mim  que
tentam humilhar, mas eu lhes mostrarei o que é
humilhação.

A esse povo eu trarei quem humilhe de
tal  forma  que  clamarão  a  mim,  mas  eu  não
ouvirei. Suas casas serão invadidas, seus bens
saqueados  e  não  terão  para  onde  fugir.  Eu
fecharei as portas do norte e do sul, e pelo oeste
não  sairão.  Pelo  leste,  os  que  tentarem,
morrerão.  Uns  poucos  eu  deixarei  que  saiam
para que contem ao mundo sua humilhação. Eu
não  terei  esse  povo  por  inocente.  Povo  que
busca  seus  interesses  sem  escrúpulos,  sem
moral, sem vergonha que os limite. Só há um
meio  de eliminar  a  vergonha ausente,  e eu o
farei. 

Guarda estas palavras para as mostrares
aos teus descendentes, pois saberão que eu sou
Deus e cumpro o que prometo. Eu sou Deus e
não mudo.

Palavra  que  o  Senhor falou  em 29-
janeiro-2012.

Anota e guarda as minhas palavras. Os
dias que virão serão de horror e espanto, mas
ainda  não  é  o  fim.  Eu  separei  uns  poucos
lugares para onde os que me amam devem ir.
Eu mostrarei aos meus profetas e eles falarão. 

Ouvi, ouvi o clamor das trombetas! Eu
já as fiz soar pelo mundo e o mundo zomba.
Zombem, néscios, pois quero vê-los zombar da
aflição  e  dos  meus  juízos.  Eu,  o  Senhor,
impedirei  a  vossa  entrada  nas  terras  de
refrigério e repouso do meu povo. Tudo já foi
profetizado  por  meus  profetas,  dos  quais
zombais sem medo. 

Eu  quero  ver  a  vossa  face  de  terror
quando pesar a minha mão sobre vós, ó povo
néscio. Tendes a força de milhões contra duas
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crianças, mas estas crianças têm a minha força
contra vós, tolos sem juízo. Eu vos mostrarei a
quem deveis temer. 

Não  vereis  somente  exércitos  de
homens,  vereis  os  meus  exércitos  celestiais
contra vós, tolos sem juízo. 

Ficai  de  sobreaviso,  ó  povo  meu!  Eu
vos darei sinal em dez meses a contar do vosso
primeiro  mês.  Ao  ouvirdes  o  som  das
trombetas, arrumai as vossas coisas e cingi os
vossos  lombos  e  ide  aonde  meus  profetas
falarem.  Ide sem temor nem pressa,  mas ide.
Assim que eu vos reunir, ali celebrareis a mim,
pois eu sou vosso Deus que vos livra.  Sereis
zombados ao sairdes, mas estareis em paz em
vossos corações. Ouvi as trombetas, povo meu!
Eu vos tenho anunciado meus juízos para que
saibais  que  Eu  Sou  está  para  agir.  A alguns
ensinarei a minha salvação.

Meus  profetas  têm  se  angustiado  por
vossa causa, têm gemido e clamado, mas pelos
ímpios  não  ouço  vossas  petições.  Serão  dias
angustiosos, mas não se comparam com os que
virão para provar toda a terra.

Gemei,  profetas,  chorai,  filhos  meus,
porque sabeis que meus juízos são severos. O
pecado  que chega  até  o céu  é  malcheiroso  e
contamina até as orações dos meus filhos. 

Cansei-me de  esperar.  Vossas  decisões
são sempre para o mal e poucos, ainda que de
meus filhos, ouvem o que eu digo.

Vosso  fedor,  ó  povo  tolo,  chega  às
minhas narinas e eu vos abomino. 

Ainda  um  pouco  e  ouvireis  gemer  a
terra, ainda mais um pouco e ouvireis os vossos
próprios gemidos.

Ouvi, ouvi, povo meu! Quando eu vos
chamar, saí de onde estiverdes e levai as vossas
coisas,  porque delas precisareis.  Eu vos darei
recursos para que possais enfrentar os dias que
virão.  Eu  não  vos  direi  quanto  tempo  minha
mão ficará estendida para julgar, mas sabereis
quando começar.

Saí das terras que eu indicar e ide aonde
eu vos anunciar. Não temais, não choreis pelo
que atrás ficar. É monturo e será queimado, e
será destruído pois já está contaminado. 

Escreve,  filho  meu,  pois  ainda  tenho
muito a anunciar. 

Ai  dos  que  agora  zombaram  do  meu
nome.  Se  vós,  que  sois  homens,  detestais  a
zombaria com o que vos identifica, por que eu
haveria de tolerar a zombaria dos vermes que
criei?

Eu  os  fiz  e  lhes  dei  vida  e  lhes  dei
escolha. Eu, eu mesmo, os avisei. Lancei minha
luz sobre eles todos a fim de que me vissem e
soubessem que eu  os  amei.  Lançaram fora  a
vida e preferiram o escárnio da morte e para a
morte. Por que eu deveria poupá-los? 

Eu poupo os que conheço e sei que me
amam.  Os  odiosos,  ímpios  de  coração,  não
pouparei. E há muitos desses entre vós, filhos
meus. Entram no meio do meu povo e dele se
aproveitam,  como  zombeteiros  que  são.
Pensam que podem prevalecer contra a minha
igreja,  a  mulher  vestida  de  sol  com  doze
estrelas na cabeça, meu povo desde Abraão. 

Pois eu vos digo que nem as portas do
inferno  prevalecerão  contra  ela.  Vós,  que
tendes  bens  e  posses  onde  viveis  e  onde  eu
farei  juízos,  estejais  avisados:  vou  enviar
compradores  que paguem mais  do que valem
vossos  bens.  Estai  livres  de  qualquer  coisa
onde  estiverdes,  e  preparai-vos  desimpedidos
para mim. Sim, eu farei um movimento imenso
no mundo para que vós tenhais vossos valores
convosco. 

O mundo pensará que me venceu, pois
nenhuma  crise  financeira  apareceu  para
derrotá-lo. Eles não crerão nestas palavras, por
isso  se  alegrarão  em comprar,   mais  e  mais
comprarão e vos darão suas riquezas. Pegai-as
e guardai-as convosco onde eu vos ensinar, e as
tereis em abundância aonde eu vos enviar. 

Ó  pequeno  rebanho,  eu  vos  tenho
cuidado  como a  galinha  agasalha  seus  filhos
para que se aqueçam sob suas asas.  Eu a fiz
assim para que possais vê-la e entendereis que
eu faço mais por vós. 

Quando chegardes nas cidades e lugares
de refúgio, falai a vossa língua nativa e não vos
preocupeis com os que lá estiverem. Em pouco
tempo falareis uns aos outros e vos entendereis.

De  vós  eu  farei  que  meu  evangelho
chegue aos confins do mundo e, então, virá o
fim. 

Não vos ajuntarei para juízo, mas para
refrigério.  Vereis  os  juízos  dos  ímpios  e  vos
alegrareis  em mim.  Levai  convosco  a  minha
palavra,  tantas  quantas  puderdes.  Levai  os
vossos bens que puderem ser levados, pois eu
vos direi o que deveis fazer com eles. 

Eu  não  permitirei  que  percais  contato
com o mundo para que saibais dos meus juízos.
Levai para vós material para anotardes o que eu
vos  falar.  Levai  em  abundância  para
escreverdes a vossa história, pois o restante do
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mundo, que eu poupar nestes dias, clamará pela
verdade que eu vos anunciar.

Explicareis  a  minha  palavra  a  muitas
gentes e precisareis anotar e guardar tudo o que
eu vos ensinar da minha palavra revelada. Nem
um til ou um “i” da minha lei será mudado e
tudo se cumprirá.

Eu  quero  que  saibais  tudo  a  meu
respeito,  quanto  eu  vos  revelar.  Andareis  na
minha  presença  e  sereis  perfeitos  aos  meus
olhos. 

Sabei  que  muitos  verão  estas  palavras
com desdém, mas eu já os conheço e reservei
lugar para estes em meus juízos.

Zombarão  de  alguns  de  vós  porque
destes crédito a esta que lhes parece loucura.
Ao  meu  último  sinal  ver-se-ão  como  os
zombadores de Noé. 

No horizonte já se ergue a tempestade
do Senhor e ele não levantará sua mão até que
tenha executado os seus juízos. 

Não vos preocupeis  com o que haveis
de comer ou beber porque nada vos faltará nos
lugares para onde eu vos enviar. Lá o chão não
tremerá, a chuva limpa não faltará e o sol não
deixará de dar a sua luz para vos alegrar. Vereis
meu  céu  e  seus  luminares,  vereis  a  chuva
serôdia,  vereis  o  resultado  de  vosso  trabalho
árduo  e  vosso  suor  não  será  em  vão.  Tão
somente vigiai para que a vossa alegria não se
transforme em pranto, pois eu vos saciarei com
a minha presença.

Sim, povo meu, é grande e pesada esta
palavra, mas eu a dou àqueles que me amam e
andam  comigo  na  minha  palavra.  A  vossa
confiança em tranqüilidade será a vossa força,
se quiserdes e me ouvirdes. 

Muitos  dos  que  eu  enviar  cairão  aos
meus pés em louvor e adoração pelas grandes
obras que farei em vosso meio.

Não temais,  humilde  rebanho,  pois  eu
vos exaltarei no tempo que determinei.

Em sonhos  e  visões  eu  vos  mostrarei
aonde  deveis  ir  e  meus  profetas  falarão.
Habitareis em segurança e nada vos faltará se
tão somente me ouvirdes e me obedecerdes. 

Lembrai-vos  do  que  vos  digo:  Levai
todos os vossos pertences e mais os que eu vos
der por despojo dos vossos inimigos. Eu porei
em  seus  corações  que  vos  entreguem
livremente  o  que  vosso  inimigo  vos  tomou.
Com juros  recebereis.  Não recuseis  o que eu
vos  enviar,  pois  será  vosso  como  herança
perpétua.

Eu não me esqueci da casa de Israel, e
dela  enviarei  meus  filhos.  Eles  também  vos
ensinarão seus costumes e entendereis muito do
que já revelei em minha palavra. 

Eu  bem sei  que  muitos  de  vós  estais
assustados com o que hoje vos  anuncio,  mas
lembrai-vos  de  que  meu  povo  também
assustou-se  quando  anunciei  Nabucodonosor
em suas terras. Será como lá, mas em liberdade
e movimento espontâneo. Por isso vos anuncio
estas palavras.

Quando  lá  estiverdes,  vereis  o  castigo
dos ímpios e ouvireis dizer “Eis que o Senhor
nos castiga por nossas iniqüidades e dos nossos
pecados se lembrou”.

Eu já  disse  através  dos  meus  profetas
que até os mais santos tremeriam, e assim será.
Serão dias de assombro e espanto, porque não
deram  ouvidos  à  verdade.  A  mentira  os
apanhará e o que pregaram falsamente em meu
nome de nada lhes adiantará.

Quero ver até onde a doutrina humana,
que  misturaram  à  minha  santidade,  lhes  será
por poder.

Minha palavra  é  pura  e  eu  não tolero
que a adulterem com doutrinas humanas. Como
quiseram zombar, assim serão zombados. Meu
povo, que tenho sob as minhas vistas, em mim
se  alegrará,  e  verá  que  sou  Deus  Santo  que
visito a iniqüidade dos que praticam e amam a
mentira,  mas  abençôo  com  retidão  e
abundância os que me amam de coração puro. 

Eu, eu mesmo, os purifiquei para estes
dias,  diz o Senhor,  pois sei  que entenderão o
que  eu  falo.  São  simples  de  coração  e
entendidos  de  mente  para  me  ouvir  e  para
obedecer.  Não  quero  sacrifício,  mas  um
coração  puro  de  obediência,  perseverança  e
paciência.  Andai  comigo,  povo  meu,  andai
comigo e ireis bem.

À humilhação se seguirá a desonra.  À
desonra se seguirá a maldade e à maldade se
seguirá a matança. Farei que se matem uns aos
outros  como  fiz  com  os  exércitos  de
Senaqueribe. Meu anjo passará e todos, à uma,
se estranharão e se aniquilarão.

Aos zombadores ordenarei que ajuntem
os cadáveres e quero ver até onde dura a sua
zombaria. 

Aos  que  escrevem  mentiras  para
enganar a muitos farei  vir e admirar  a minha
obra.  E  se  levantarão  em  seus  pés  para  me
afrontar  e  eu  os  humilharei  de tal  forma que
jamais terão coragem de proferir o meu nome.
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Eu  lhes  impingirei  o  medo  e  até  da  própria
sombra  fugirão.  Verão  seus  pecados  de
impiedade, que os perseguirá, e se esconderão
de si mesmos.

A muitos eu farei que se borrem diante
do meu povo, para que aprendam a não mais
zombar  daquele  que  é  a  menina  dos  meus
olhos.

É  para  breve,  tolos!  Preparai  vossos
corações para o assombro, se é que isto podeis
fazer. 

Eu vos julguei e vos encontrei em falta
diante  de  mim.  A  quantos  enganastes?  A
quantos infundistes medo? A quantos mentistes
para vosso próprio deleite e enriquecimento? 

Pois  eu  vos  farei  dormir  ricos  e
amanhecer miseráveis. O que granjeastes com a
calúnia  e  a  difamação  eu  farei  que  seja
entregue  ao  meu  povo.  É  o  preço  da  vossa
iniqüidade. Mas eu não vos contarei o que farei
em  vossos  corações.  A lembrança  das  almas
dos que ajudastes a matar vos atormentará dia e
noite, contando-vos sobre os meus juízos sobre
vós. Ouvireis a dor dos bebês que eliminastes
ainda no útero de suas mães. Ah, como quero
ver vossas faces hipócritas apavoradas! Quero
ouvir-vos  em  clamores  pelo  nome  de  meu
Filho,  que zombais com alegria.  Pois a vossa
alegria  eu  transformarei  em  pranto  e  pavor,
para que aprendais a falar a verdade. Quero ver
quanto dura a vossa jactância.

Pensais  que  eu  me  alegro  com  tudo
isso? Não, não me alegro em ter que exercer
juízo  sobre  a  terra.  Mas  o  farei  pela  minha
santidade.  Matastes  o  meu  Santo  e  eu  o
ressuscitei.  Perseguistes  o  corpo  daquele  que
pus por cabeça, e quereis que eu vos livre do
mal se é o mal que quereis?

Pois  a  terra  abrirá  sua  boca  e  vos
engolirá, raça de víboras, filhos da serpente. Eu
já  disse  que  assim  faria  e  assim  é.  Minha
palavra  não  será  desfeita  ainda  que  todo  o
inferno se levante contra ela. Não há rio que a
faça afogar e não há água que a faça perecer. 

A mulher  está  com a minha palavra  e
será  com  ela  conforme  eu  anunciei.  Sua
descendência  ainda  será  perseguida,  mas  a
perseguição redundará em louvor e restauração.

A  trombeta  soará  e  os  mortos
ressuscitarão.  Em  seguida,  os  que  estiverem
vivos serão transformados e o Filho do Homem
reinará sobre todos com cetro de ferro. Ele vos
encontrará nas nuvens, onde recebereis vossos

corpos ressurretos. Não é ainda, mas será para
breve.

A minha palavra chegará aos confins do
mundo  e  então  virá  o  fim.  Mas  muitos
apostatarão  pela  alegria  e  não  pela  opressão,
pois  a  opressão  me serve  e  torna  os  homens
para mim. Os que receberem a marca jamais se
converterão,  ainda  que  clamem  a  mim  com
dores  e  aflição.  Quiseram  o  mal  e  a  morte,
rejeitaram a Vida, terão o que desejaram. 

Meu povo seguirá firme nesse tempo e
não será encontrado pela serpente. Mas os que
estiverem em seu meio sem as vestes brancas
serão lançados fora. Os que têm, mais terão, e
os  que  pensam  que  têm  até  isso  lhes  será
tomado.

Atentai,  atentai,  povo meu, enquanto é
tempo. Arrumai as vossas coisas para que não
sejais pegos de surpresa quando eu chamar meu
anjo a tocar sua trombeta. Ele sairá e tocará e a
terra  abrirá  sua  boca.  Esta  é  a  voz  dos  sete
trovões,  cuja  força  fenderá  a  terra  que abrirá
sua boca. O que eles disseram não é lícito ao
homem conhecer, mas está escrito como sinal
que podeis saber. Ainda não é chegada a hora,
mas é breve seu tempo.

Atentai, atentai, povo meu! Eu vos faço
saber o que está revelado para que vos volteis a
mim e andeis comigo.

Vós,  que  estais  nas  igrejas  que
repreendo,  arrependei-vos  e  voltai  vossos
rostos a mim, que vos salvo. Minha obra não é
vã e vos receberei em amor que jamais acaba. 

O que virá é o princípio de dores que
vos  anunciei.  É  tempo  de  encherdes  vossas
lâmpadas com o azeite que eu vos der. Guardai-
o para que o tenhais na hora em que ouvirdes o
clamor  que  anuncia  o  noivo.  E  não  temais,
pequeno rebanho, eu não me esqueço de vós.
Buscai-me e achareis descanso, clamai a mim e
eu  vos  responderei,  meditai  nas  palavras  que
vos tenho dado e sereis salvos se as ouvirdes. É
chegado  o  tempo  da  ceifa  e  o  joio  deve  ser
separado para ser lançado fora e queimado. 

Ainda  não  é  o  tempo  de  o  iníquo  se
levantar, mas, quando vier, será revelado e meu
povo saberá. 

Os  que  estiverem  comigo  serão
escondidos;  os  que  pensam  estar  serão
revelados  e serão perseguidos  e mortos.  Meu
povo se aquietará e se levantará pelo clamor do
que avisa “Eis aí o noivo, saí ao seu encontro!”

Não vos assusteis  agora,  pois é tempo
de  regozijo  para  aqueles  que  me  amam.  O
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sentido  da  profecia  é  o  testemunho de Jesus.
Preparai-vos pois testemunhareis até os confins
da terra antes que a apostasia se complete.

Farei  sinais  e  maravilhas  no  meio  de
vós e o nome do Senhor será engrandecido por
toda a terra. Eu sou o Senhor que fui em carne
e me dei por vós; sem pecado me entreguei e
fui ressuscitado aos terceiro dia pelo poder de
Deus.  Hoje,  à  destra  do  Pai,  vos  digo  estas
palavras:  “Eu sou o Senhor que vos  fala.  As
minhas  ovelhas  ouvirão  a  minha  voz  e  me
obedecerão”. 

Não temais, pequeno rebanho, o Eu Sou
é convosco e vos livra. Somente a ele temei e
em suas palavras andai. Ele tem cuidado de vós
e  não  vos  desampara;  se  tão  somente  o
ouvirdes e o obedecerdes, vereis o bem.

Palavra do Senhor em 31-01-2012 

Escreve o que te vou dizer. Não temas
pelo que está para suceder pois meus olhos não
se apartam do meu povo. Se achas bom onde
estás, teus olhos brilharão aonde vais. 

Eu ajuntarei  meu povo sob as  minhas
asas e ninguém nem nada os molestará. É terra
fértil,  de  povo  amável  que  vos  receberá  de
braços  abertos  porque chegareis  em nome do
Senhor. 

Ajuntai  o  que  tendes  de  valor  e
utilidade. O velho e estragado desprezareis. O
que vos for de utilidade aqui também será no
lugar  que tenho para vós.  Nada deveis  temer
porque  eu  mesmo  providenciei  para  que  vós
moreis em paz e completa alegria. 

Ordenei  aos  meus  exércitos  que  vos
acompanhem  e  nem um só  fio  de  cabelo  da
vossa cabeça se perderá pelo caminho. Até as
sandálias do meu povo duraram quarenta anos
no deserto; eu as fiz durar porque não tinham
como fazê-las  novamente.  O mesmo,  e  ainda
mais, farei convosco.

Eu mesmo vos darei o que não tendes
para a vossa mudança, e será vosso. Guardareis
convosco como sinal às próximas gerações,  e
saberão  que  o  Senhor  é  fiel  em  todas  as
palavras que dá aos seus profetas.

Vós  abençoareis  os  lugares  para  onde
eu  enviar  cada  porção  do meu  povo,  e  onde
estiverdes lá estará a minha mão.

Tão somente atentai para não recusardes
um só benefício que eu vos der. Aceitai e dizei
“O Senhor nos deu por sua palavra” e tudo será
cumprido no meio de vós.

Observai  e  não  vos  ponhais  em  jugo
desigual  com  os  incrédulos.  Não  deveis
apiedar-vos dos que ficarão. A muitos também
preservarei  para  que  contem  às  gerações
futuras como pesou a mão do Senhor sobre os
ímpios. Eles mesmos montaram a armadilha na
qual cairão, e não deveis apiedar-vos dos tais.

Será  ignomínia  sobre  ignomínia,
desonra  sobre  desonra  e  maldade  sobre
maldade.  Os  ventos  que  lhes  soprarão  serão
contrários sempre; sim, os ventos que sopraram
contra vós. 

Zombaram do Santo de Israel, e eu não
terei misericórdia. O sangue do meu Justo foi
derramado  e  dele  zombam.  O  sangue  que
pagou o preço dos pecados deles é motivo de
zombaria.  Pois  eu  lhes  mostrarei  que  a  vida
está no sangue, no sangue do meu Santo Servo
Jesus, o homem ressurreto, as primícias do meu
reino.

Os  trovões  falaram,  a  terra  tremerá.
Meu  exército  está  pronto  e  me  servirá  para
julgar os ímpios.

Lembrai-vos, contudo, que isso que virá
em nada se compara aos dias que virão, porque,
neles, a morte fugirá dos aflitos.

Eu  vos  dou  muita  alegria;  no  meu
arraial haverá louvor e cantos de livramento e
não tereis tristeza. 

Alguns, de outros locais de onde eu os
tirar,  e  que  irão  para  lugares  distantes  de  ti,
enfrentarão problemas porque, pela euforia, se
desviarão.

Quando estiverdes nos vossos recantos
de paz, atentai para aqueles que eu vos mostrar,
para que os ajudeis com vossas posses e com
minhas  palavras.  Eu  não  permitirei  que
qualquer coisa vos falte se andardes comigo em
obediência e retidão. Lembrai que estou sempre
convosco ainda que estejais no vale da sombra
da morte; mas cuidai em me servir em retidão
de propósitos.

Eu vos guiarei e em paz vivereis longos
anos  onde  eu  vos  colocar;  tão  somente  ouvi
minhas  palavras  e  nelas  meditai  todo  tempo.
Trabalhareis  para vós e para mim e nada vos
faltará.  Eu, eu mesmo, estarei convosco e em
vós para vos guiar e ordenar o que deveis fazer.

Sereis meu testemunho ao mundo, que
os  terá  em  respeito  por  causa  de  mim.
Infundirei temor nos que restaram e abrirão as
portas para vós. Testemunhareis até os confins
da  terra  e  meu  nome  será  engrandecido  em
todas as nações que vos receberem. Depois de
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um  tempo  a  apostasia  virá  pela  alegria,  não
pela  opressão  e,  então,  começarão  os  tempos
finais.

Naqueles  dias  eu  moverei  meu
remanescente novamente, conforme profetizou
meu servo João,  e guardarei  os perseverantes
da hora da provação. 

Os  sinais  continuarão  para  que  meu
povo  saiba  que  Eu  Sou  está  no  comando  da
história. 

Uso  os  homens  em  sua  própria
liberdade  para  que  cumpram  os  meus
propósitos.  Nos  últimos  dias  entenderão
aqueles que ouvirem a minha voz e atentarem
para a minha palavra. 

Nem um só “i” ou til da lei passará, e a
minha palavra é lei e mandamento.

Não  deveis  temer,  povo  meu,  pois
quando perceberes tudo estará feito.

Retiro agora o peso do meio de vós para
que  caminheis  olhando  o  horizonte.  Em  paz
sereis guiados e nada vos faltará. Mais uma vez
vos  digo:  Não  temais,  porque  Eu  Sou  é
convosco.

Os  ímpios  tremerão  logo que virem o
movimento  do  meu  povo.  Os  tiranos  se
alegrarão  por  um  tempo,  até  que  eu  tenha
mostrado  aos  insensatos  que  era  eu  quem
falava  ao  meu  povo.  Ninguém  perceberá  o
vosso  sair,  senão  em  zombaria,  porque  esta
palavra será conhecida. Os que desprezaram os
meus  profetas  e  se  dizem  chamar  pelo  meu
nome, a estes reservarei juízo dobrado: sabiam
que sou Deus zeloso, sabiam que falo e aviso
meu  povo,  sabiam  que  eu  os  alertei,  mas
zombaram da verdade chamando meus servos
de fanáticos.

Ai destes! Ai destes! – diz o Senhor. Eu
não os inocentarei em nada porque rejeitaram a
palavra que os poderia salvar. Estão sob meus
olhos para juízo e não deveis orar por eles. Eu
conheço seus corações, gordos da gordura das
minhas  ovelhas  e  cheios  da  lã  que  delas
retiraram. 

A estes o juízo será mais severo, aqui e
no  porvir.  Nações  inteiras  caíram  por  suas
mentiras e pelos seus enganos muitas almas se
perderam.  Deixaram  a  sanidade  e  se
revolveram na  lama,  junto  dos  porcos.  Estão
sob minhas vistas para juízo e não por bênção.

Anota ainda mais, filho meu, o que há
de vir, porque o Senhor falou e a terra com seus
moradores tremerá. Dos lugares de onde saireis
não  ficará  pedra  que  não  seja  removida.  Os

ímpios  dominarão  sobre  os  fracos  por  um
tempo,  até  que  chegue  a  hora  da  nova
mudança.

Muitos de vós não vereis esse dia, pois
manterei  meus  juízos  até  que  o  mal  seja
extirpado. Muitas almas se perderão, mas a dor
que lhes impingirei servirá para que saibam o
quanto  fizeram  sofrer  suas  crianças,  meus
inocentes diante de mim. 

Eu manterei a aflição deles até que não
suportem  e  clamem  a  mim,  mas  eu  não  os
ouvirei e em nada terão descanso.

As sementes que plantaram crescerão e
só assim entenderão que cultivaram espinhos e
joio  que  para  nada  serve  senão  para  ser
queimado no fogo. 

Como  pensam  muitos  que  minha
palavra não deve ser conhecida de todos, deles
eu  a  esconderei  para  que  não  vejam  mais  a
verdade e nela creiam e sejam salvos. 

Os que dela protestaram, tenho também
que  abusaram  da  liberdade  que  lhes  dei  e
caíram em erro. Desviaram-se e eu requererei
deles que se voltem à verdade, mas será com
dor e lágrimas.

01-06-2013
Escreve o que te vou dizer e anuncia ao

meu povo sobre como eu quero que os recursos
que darei sejam administrados. 

Vê como era na Antiga Aliança: Havia
um só templo  onde estava a minha presença.
Havia uma só família, da linhagem de Abraão,
que  ministrava  no  templo,  os  levitas.  Deles
vinham  os  sacerdotes  e  também  o  Sumo
Sacerdote  que,  uma vez  por  ano,  entrava  em
minha  presença  clamando  e  confessando  os
pecados do povo. 

Eu fui à terra em carne humana, o Filho
do Homem, e paguei o preço do pecado. Fui ao
inferno e preguei  aos espíritos em prisão dos
tempos  de  Noé,  e  ressuscitei  pelo  poder  de
Deus ao terceiro dia. Com isso, eu fiz de dois
um só povo e os fiz sacerdotes diante de mim,
o  Sumo Sacerdote  da  Nova  Aliança  no  meu
sangue. Mas os fiz também reis, e é como tais
que vos falo agora.

Naquele tempo os dízimos e as ofertas
eram  entregues  num  único  lugar.  Assim  era
porque  lá  eu  habitava  com  minha  presença.
Agora, todos vós sois o templo de Deus, como
morada  do  meu  Espírito.  Eis  que  vos  dou  a
mesma figura para que possais compreender o
que vos ordeno.

21



Lembrai-vos  das  palavras  do  profeta
Malaquias sobre os dízimos e as ofertas. Desta
vez  não  vos  digo  que  me  roubais,  mas  que
administrais  muito  mal  os  recursos  que  vos
tenho dado. 

Eu  já  vos  ensinei  por  intermédio  de
Paulo  que  sois  templo  de  Deus.  Como  nos
tempos de Malaquias, é hora de reconstruir o
templo  do  Senhor.  Mas  não  me  refiro  à
construção física, o edifício de tijolos, e sim às
pessoas, à minha igreja.

Muitos filhos têm passado necessidades
financeiras  enquanto  outros  têm  sobras.  Isto
está errado! Eu já vos disse: “Aquele que muito
colheu  não  teve  sobra,  e  aquele  que  pouco
colheu não teve falta”. 

Já  sabeis  que  nos  primeiros  tempos
alguns  comiam  e  outros  ficavam  com  fome
durante  a  celebração  da  ceia,  e  eu  os  corrigi
para  que  houvesse  equilíbrio.  Assim  também
será convosco daqui por diante. 

Eu já  vos  ensinei  que os  que vos  dão
alimento espiritual devem ser abençoados com
recursos  materiais,  porque  se  dedicam
exclusivamente a me buscar para servirem ao
meu povo e a mim. Pois assim quero que vos
porteis de agora em diante. 

Quando o templo de Salomão precisou
de reparos, meu povo contribuiu. O salário de
um  era  dizimado  e  servia  para  comprar  um
tijolo, o de outro comprava muitos tijolos. Hoje
não tendes  mais  preocupação com o edifício,
pois sois vós os tijolos. 

Quero  que  entendais  isso:  Se  o  vosso
dízimo  e  a  vossa  oferta  podem  reparar  um
tijolo que está quebrado, assim deveis fazer. Se
o irmão estiver necessitado, é um tijolo prestes
a cair  e  isso danificará  o meu templo.  Assim
vos  digo  que  é  a  ele  que  deveis  ajudar  com
vossos dízimos e ofertas, até que se recupere.
Quando se recuperar, ajudará outros da mesma
forma.

Quanto  aos  que  ministram  alimento
espiritual  a vós, a estes sustentai.  Mas ai  dos
que falseiam no ensino  e  na  ministração!  Eu
vos perseguirei com minha face contra estes e
perderão  tudo.  Se  não  se  arrependerem,
perderão suas vidas. Eu, o Senhor, o disse.

Vede  os  que  se  afadigam  por  minha
causa. Observai os que estão sendo perseguidos
por  causa  do  meu  nome.  Há  muitos  que
perderam  seus  bens,  deixaram  tudo  quanto
tinham por amor a mim e para protegerem suas
famílias  da  perseguição.  Olhai  para  eles  e

sustentai-os com vossos dízimos e ofertas. São
parte  do  meu  templo  e  precisam  ser
restaurados.

Se  me  ouvirdes  e  me  obedecerdes  eu
vos darei abundância e não haverá pobres entre
vós. E também vos digo que nada vos faltará
nos  dias  vindouros,  nos  quais  eu  julgarei  a
minha  igreja  pelos  seus  pecados  e  por  sua
omissão diante de mim1.

Quando vos reunirdes quero que fiqueis
em  silêncio,  pois  quero  falar  aos  vossos
corações. Há tempo para tudo debaixo do sol, e
agora é tempo de vos aquietardes.

Vossos primeiros irmãos se reuniam em
silêncio para não serem descobertos e mortos, e
assim quero que façais também. Vosso inimigo
não saberá o que se passa no meio de vós e eu
vos ensinarei o que deveis fazer. Ainda tenho
muito povo a salvar mas, se não me ouvirdes,
eu requererei de vós o sangue destes perdidos.

Eu  vos  aviso:  É  só  assim  que
conseguireis vencer o desafio que diante de vós
virá. Os que me obedecerem de coração, alma e
corpo estarão em paz e nada lhes faltará. Mas
os que se negarem a me ouvir e a me obedecer,
estes sofrerão os juízos, até o que pensam que
têm lhes será tirado porque não foram fiéis.

Atentai, povo meu! Eu sou Deus zeloso
por  minha  palavra  para  a  cumprir.  Se  assim
procederdes vereis a minha glória no meio de
vós. 

Ainda  que  estejas  pobre,  ajudarás  ao
mais  necessitado  do  que  tu,  e  eu  vos  farei
brotar a água que trará prosperidade. Ninguém
terá falta e ninguém terá sobra, mas todos terão
e terão bênçãos em abundância. Tratareis assim
as riquezas que vos dou e ireis bem. 

Eu  Sou  o  que  Sou,  Deus  único  e
Salvador, que anunciei minha salvação e a fiz
cumprir. Eu sou Deus e não há outro.

12-10-2013
Estava  orando  e  disse  ao  Senhor:

“Senhor, que lugar há para nós nessa terra? Por
onde se anda há maldade, bruxaria e feitiçaria;
adoram deuses que não são deuses e culpam a
ti pelos problemas que eles mesmos causaram.
Para onde iremos nós, o teu povo?”

1 Ver Jeremias 23: 7-22 (os vss. 7 e 8 marcam a
data do cumprimento futuro da profecia – o
retorno de Israel à Terra Prometida, que foi em
1948) e I Pe.4:17
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E  disse  o  Senhor:  Eu  envio  os  meus
profetas  e  eles  dizem que não  vêm de  mim.
Encontram  pecados  nos  meus  servos  que  eu
não  considero  pecado,  pois  eu  mesmo  os
purifiquei. Julgam-se superiores em suas ações
e pensam que estão puros, mas seus corações
são como pedra envolta em esterco: semeando
nelas  saem raízes,  mas  não  se  aprofundam  .
Soltam ramos que se envergam com qualquer
vento e se quebram se algo mais forte lhes toca.
Se  houver  seca,  secam-se  depressa,  pois  não
têm água para lhes manter a vida.

Eu sou a Água Viva que eles rejeitam e
querem  viver.  Sem  mim  não  vivem,  apenas
existem  a  caminho  da  morte.  Quem  dera  se
voltassem  a  mim  em  arrependimento!  Eu  os
perdoaria e os plantaria em solo fértil junto ao
ribeiro, e dariam fruto nas estações. 

Fingem  me  querer  mas  querem  seus
próprios caminhos de loucura. Criam doutrinas
que eu não criei, nem me passaram pela mente.
Dizem de mim o que eu não sou e querem que
eu  os  abençoe.  Não  terão  a  minha  bênção.
Outra geração virá, e terá de vir, e me buscarão
com coração contrito e reconstruirão os lugares
assolados, os que ordenei que sejam destruídos.
Eu  puni  meu  povo  com  setenta  anos  de
servidão,  por  que  eu  os  punirei  com menos?
Esta geração sentirá as dores do que semeou.
Seus  filhos  sofrerão  e  alguns  se  converterão,
mas  muitos  deles  serão  minhas  flechas  para
juízo – diz o Senhor. 

Aqueles  que  zombaram  dos  meus
servos,  os  profetas,  sofrerão  dobrados  juízos,
pois  não  quiseram  dar  ouvidos  à  minha
repreensão.  Por  isso  eu  porei  meu  povo  em
fuga; eu mesmo os levarei a outras terras onde
andarão em paz até que se cumpram os meus
juízos.  E  não  vai  demorar,  pois  já  tenho
preparado lugar. 

São terras agradáveis  e lá comerão do
fruto do seu trabalho. Meus profetas falarão e
serão  ouvidos.  Minha  voz  será  ouvida  nas
praças e onde houver povo. Eu porei disposição
em seus moradores e ouvirão a minha voz. Eu
farei  que  prosperem  e  darei  longevidade
àqueles  que  esperaram  em  mim.  Quero  que
vejam o fruto do seu trabalho e nos seus dias
partam felizes por verem o fruto das suas mãos.

Eu  não  permitirei  que  sejam
incomodados,  mas  deixarei  que  vejam  meus
juízos  nos  lugares  de  onde  vieram.  Contarão
suas  histórias  e  muitas  gentes  ouvirão  e
temerão.

Ainda não é o fim, embora, por pouco,
eu  não  permiti  que  fosse.  A  maldade  tem
muitos filhos que se proliferam como moscas,
mas basta um só assopro de minha boca e se
desvanecerão. São como nada, porém um nada
que incomoda. 

E tu, filho meu, guarda-te, não semeies
entre  espinhos.  Guarda as tuas  sementes  pois
terás  férteis  terras  onde  as  semearás.  Não
temas; suporta ainda um pouco mais e verás a
minha glória. Então entenderás o meu chamado
e saberás que Eu Sou o teu Deus que te guia. 

O  que  vês  em  minha  palavra  é  a
revelação  que  dei  aos  homens  para  que
soubessem  de  mim.  Muitos  a  desprezam  e
outros  ainda  a  distorcem  para  que  sirva  aos
seus maus propósitos. Mas esta mesma palavra
os  pegará  e  verão  sua  própria  nudez.  Sou
misericordioso, mas não admito zombaria com
a verdade e é isto que meu povo tem feito. Por
isto fugireis deixando para trás a cinza e o pó
da destruição que virá. Tão somente não temas,
pois eu sei  os pensamentos que tenho de ti  e
são bons e de bênçãos. Não temas, que comigo
estás. 

Não temas os que dizem ser arrogância
o saber-se salvo, pois estes olham, enxergam e
não  vêem.  Eles  se  opõem a  mim e  à  minha
palavra. Eu disse que não entram em juízo os
que  guardam  as  minhas  palavras  e  crêem
Naquele que me enviou. Mas isso para eles é
demais.  Pretextam  falsa  humildade  e
confundem os meus termos. Não crêem no que
eu  disse  porque  crêem  no  que  foi  dito  por
homens que diziam falar em meu nome, mas eu
não  lhes  disse  tais  coisas.  São  tolos.  Não  te
incomodes com estes. Incomoda-te em servir-
me  em  integridade,  como  tens  feito.  Eu  te
preservarei e tu me servirás. 

Há um lugar para onde te enviarei, e lá
serás  próspero.  Os  espinhos  queimarás  e
colherás  o  que  semeares.  E  será  breve  a  tua
estadia onde hoje estás. Tão somente não temas
e confia em mim. Eu sei o que tenho para ti e
farei  cumprir.  Quem  pode  impedir  a  minha
mão? Quem pode deter o que eu determinei?

Esta é a minha palavra que a ti te dou.
Guarda-a em teu coração e lembra-te dela todo
instante. Eu jamais me esqueço das orações dos
meus  filhos.  Por  que  eu  daria  uma pedra  ao
filho que me pede pão? Eu sou o teu Deus e
não mudo. Guarda-te do mal e serve-me. Eu sei
o que tenho para ti e te alegrarás. 
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***

10-11-2013

Ouve, povo meu, pois entenderás o que
tenho  contra  ti.  Ouves  minha  voz  e  não
respondes a mim. Lanço sobre ti o opróbrio e
não  atentas  à  minha  voz.  Maltratas  meus
profetas  e  queres  que eu te  abençoe.  Pois eu
vos digo a vós, meu povo, que de ti não tirarei
quem me sirva,  senão uns  poucos.  De ti  não
haverá quem faça a minha vontade,  pois sois
infiéis e desprezíveis.

Atentai,  povo  meu,  para  o  que  tenho
dito  por  meus  servos,  os  profetas:  em  breve
caireis e não haverá quem vos socorra. Invocais
deuses que não são e não a mim, o único Deus
Eu  Sou.  E  eu  vos  digo  o  que  tereis:  tereis
setenta  anos  de  vergonha,  miséria  e  pó.  Eu
secarei a vossa terra e direis que sois culpados
por aquilo que não é culpa. Acaso não prometi
sustento?  E  acaso  eu  não  vo-lo  dei?  Não  o
tereis mais. 

Eu tirarei  meu povo deste lugar e não
vereis  mais  a  luz.  Zombais  daquele  que  vos
enviei e não o tendes por fiel a mim, mas vos
mostrarei  que  eu  chamo  e  abençôo  a  quem
quero e aquele a quem chamei me ouve e me
obedece. 

Pois eu tirarei meus profetas desta terra
e não ouvireis mais suas vozes em teu meio até
que se cumpra o tempo que determinei.  Com
eles irão uns poucos que tenho chamado e estes
ungirei  com poder  para  que me ouçam e me
sirvam. 

Temei e tremei, povo fraco, pois será na
fraqueza  que  aprendereis.  Eu  vos  digo  que
breve vereis o que vos tiro. Dareis a outros as
vossas  posses  e  as  vossas  herdades,  pois  de
nada adiantou eu vos prosperar. Usastes vosso
dinheiro contra mim, dando-o ao deus a quem
servis.  Pois  ele  vos  castigará  com  açoites  e
arrancará o vosso couro, e sangue correrá pelas
ruas.  E  vereis  o  sangue  e  nem  assim  vos
lembrareis  do  sangue  derramado  por  meu
Filho, o Santo Servo que dei por vós. 

Eu vos farei esquecer de mim para que
aprendais a lembrar daquele que vos salvou.

Vossa  terra  não  produzirá  a  partir  do
ano  que  chega,  vossas  vinhas  secarão  e  não
tereis mais regozijo até que se cumpra o tempo
determinado. 

Tereis medo e em medo vivereis até que
eu  mesmo os  resgate  para  mim.  Como disse

meu  profeta  Jeremias  “a  minha  mão  está
erguida  contra  ti  e  não  se  abaixará  até  que
cumpram-se os meus desígnios”. 

Não  entendereis  porque  vos  cegarei  e
entregarei vossos filhos à vergonha. O mundo
rirá  de  vós,  néscios,  e  vos  farei  tornar  ao
vômito, desde cedo até de manhã. E todos os
dias  vos  lamentareis  por  não terdes  ouvido a
voz dos profetas e correreis de um lado a outro
procurando  quem  vos  console,  mas  não
encontrareis descanso.

Guardai  este  sinal:  assim  que  meus
profetas saírem, vossa destruição está próxima.
Atentai  e  vede que Eu sou Deus zeloso pela
palavra que sai da minha boca e é ouvida por
meus  servos,  os  profetas:  ela  não  volta  para
mim vazia, mas antes realiza a minha vontade e
estabelece aquilo para o qual a designei. 

Vós, que zombais da verdade, alegando
conhecê-la  sem  nada  saber,  vós  sereis
quebrantados pela vara amolecida, que enverga
mas não quebra. Eu mesmo a quebrarei e vos
farei voltar a mim, mas não sem antes destruir
a vossa terra e a vós. 

Sabei que eu sou Deus e não há outro.

_____________________________

A cada um dos meus providenciarei os
recursos conforme planejei desde a eternidade.
Nada há que possa escapar das minhas vistas e
tudo  já  foi  feito.  Meu  povo  se  reunirá  onde
determinei  e  lá  me  adorará  em  liberdade
enquanto o juízo desce sobre a terra.

Porei o ímpio de joelhos e aprenderá o
temor,  mas  não  sem antes  saber  que  eu  sou
Deus e não mudo. 

______________

Teu  país  será  tomado  e  não  haverá
saída,  senão para uns  poucos que determinei.
Haverá fome e escassez. Eu secarei os rios e o
mar  invadirá  a  terra.  Os  peixes  morrerão  e
muitos  animais,  até  que  não  haja  mais
alimento.  Os corações se derreterão e os pais
devorarão  seus  filhos,  mas  eu  não  ouvirei  o
clamor que levantarão. Querem que eu restaure
os tempos de fartura para que possam voltar ao
pecado que hoje cometem diante de mim. Amo
o que criei, mas o homem se volta contra mim
e  destrói  a  beleza  da  criação,  preferindo  a
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abominação  à  santidade.  Por  amor  tenho
chamado, por amor tenho avisado mas não há
quem  ouça  senão  uns  poucos,  os  quais  eu
livrarei e vós. Estais dentre estes. Grande será a
dor e a miséria, e o mundo verá os meus juízos
sobre esse  povo e temerá.  Farei  de  tal  modo
que  derrubarei  os  enganadores  em  seus
próprios  enganos.  Envergonharei  os  falsos
sábios  e  destruirei  a  impiedade  reinante.  O
temor  será  imenso  mas  muitos  não  dobrarão
seus joelhos e  serão exterminados da face da
terra.  A estes  preparei  lugar  de  juízo  eterno,
onde  o  fogo  não  se  apaga  e  o  verme  não
descansa. 

Aos meus, farei que brilhem como a luz
do  firmamento  e  converterão  muitos  a  mim.
Destes tenho misericórdia, pois são fiéis e não
se deixam corromper nem se deixam levar por
falsas  doutrinas  de  homens  ímpios,  que
misturam suas impiedades à minha palavra. 

_______________

(aqui há uma palavra pessoal)

Como  está  escrito,  assolações  estão
determinadas,  e  esta  é  mais  uma,  para  que o
mundo me conheça. 

Obs: Em todos os textos deixei apenas
algumas passagens pessoais para que o texto
não fique truncado, pois o sentido só pode ser
compreendido  com  o  texto  inteiro.  No
entanto,  o  leitor  deve  entender  como  uma
chamada  pessoal  para  si  mesmo,  e  orar  a
respeito. 

__________________________
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