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Eu Sou o Caminho Eu Sou a Verdade Eu Sou a Vida. Eu sou eterno. Eu sou eterno. Eu fui. Eu sou. Venham seguirMe filhos nesta hora 

de escuridão antes da tempestade. Venham a Mim todos os que trabalham. Descanse em mim. Eu ofereço paz e vida eterna. Eu sou o 

único caminho para o pai. Eu sou o bom pastor que zela pelas ovelhas. Não há outro. Sou o que sou. Filhos, o fim está próximo.

Este é o começo de todas as coisas. Tudo deve dar frutos - os planos de Meu Pai, tudo o que foi dito e proclamado deve acontecer. Eu 

sou o caminho. Eu sou a luz. Minha verdade penetra na escuridão da discórdia e desunião do mal. Trago uma mensagem de paz e 

esperança para um mundo decadente. Minhas ovelhas estão perdidas e sem pastor. Eu sou o bom pastor. Eu sei Minhas ovelhas e as 

minhas me conhecem. Eu ligo e eles me respondem. Sou o que sou. De boa vontade dei Minha vida por você e faria tudo de novo. Eu 

morri por amor a você. Naquele dia todos saberão o quanto sofri, morri e suportei por amor a você. Venha me seguir. O tempo é curto. O 

inimigo se aproxima. Ele é vil, desprezível, a encarnação do mal - mas o mundo o adora com seriedade.

Adore-me. Venha até mim. Vou levar todos os homens à verdade. Conduzi a mulher samaritana junto ao poço à verdade sobre sua situação e ela, por 

sua vez, conduziu toda a sua aldeia até Mim - onde Me receberam e receberam Minha mensagem de salvação. Eu invoco vocês neste dia, ó ovelhas, 

para se levantarem e invocarem a Mim e ao Meu nome. Eu invoco você com ousadia e autoridade para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é a 

salvação para o mundo. Peço às Minhas ovelhas que se levantem com fé para a verdade da Minha mensagem ao mundo.

O mundo em breve será lançado na escuridão - anarquia, tumultos enquanto as más intenções do homem começam a se manifestar na terra. 

Volto em breve para uma santa igreja, uma noiva pura e sem mancha, santa e justa. Eu a acharei digna após Meu retorno?

Preparem seus corações para Me receber. Leia Minha Palavra, pois ela é vida e verdade eternas.

Eu venho em breve sobre as nuvens de glória

Seu senhor e salvador

Yeshua HaMashiach o Cristo

O Ressuscitado

Referência da Escritura

Isaías 11: 1-16. 1 Haverá uma vara do tronco de Jessé, E um ramo crescerá de suas raízes. 2 O Espírito do Senhor 

repousará sobre Ele, O Espírito de sabedoria e compreensão, O Espírito de conselho e poder, O Espírito de conhecimento e 

temor do Senhor. 3 O seu deleite está no temor do Senhor, e ele não julgará pelo que vê os seus olhos, nem decidirá pelo 

ouvir dos seus ouvidos; 4



Mas ele julgará os pobres com justiça, e decidirá com eqüidade pelos mansos da terra; Ele golpeará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus 

lábios matará o ímpio. 5 A justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de sua cintura. 6 “O lobo também habitará com o cordeiro, O leopardo 

se deitará com o cabrito, O bezerro e o leãozinho e o cevado juntos; E uma criança os conduzirá. 7 A vaca e o urso pastarão; os jovens se deitarão juntos, 

E o leão comerá palha como o boi. 8 A criança lactante brincará junto à toca da cobra, E a criança desmamada colocará a mão na cova das víboras. 9 Não 

farão mal, nem destruirão em tudo Minha montanha sagrada, Pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor Como as águas cobrem o mar. 10 “E 

naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que permanecerá como um estandarte para o povo; porque os gentios o buscarão, e seu lugar de descanso será 

glorioso”. 11 Acontecerá naquele dia que o Senhor porá a mão novamente pela segunda vez Para recuperar o remanescente de Seu povo que sobrou, da 

Assíria e do Egito, de Pathros e Cush, de Elam e Shinar, de Hamate e do ilhas do mar. 12 Ele arvorará um estandarte para as nações, e reunirá os 

desterrados de Israel, e reunirá os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. 13 Também a inveja de Efraim passará, e os adversários de Judá 

serão exterminados; Efraim não terá inveja de Judá, E Judá não perseguirá Efraim. 14 Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente; Juntos, eles 

saquearão o povo do Oriente; Eles porão as mãos sobre Edom e Moabe; E o povo de Amon deve obedecê-los. 15 O Senhor destruirá totalmente a língua 

do Mar do Egito; Com o Seu vento poderoso, Ele sacudirá o punho sobre o rio, E o ferirá nas sete correntes, E fará os homens atravessarem os calçados 

secos. 16 Haverá caminho plano para o resto do seu povo que ficar da Assíria, como foi para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Com o Seu vento 

poderoso, Ele sacudirá o punho sobre o rio, E o ferirá nas sete correntes, E fará os homens atravessarem os calçados secos. 16 Haverá caminho plano 

para o resto do seu povo que ficar da Assíria, como foi para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Com o Seu vento poderoso, Ele sacudirá o punho 

sobre o rio, E o ferirá nas sete correntes, E fará os homens atravessarem os calçados secos. 16 Haverá caminho plano para o resto do seu povo que ficar 

da Assíria, como foi para Israel no dia em que subiu da terra do Egito.


