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A MORTE DOS PROFETAS FALSOS 

16 de Agosto de 2019 

Jeremias 28: 1-17 e Salmos 1 

 

Ouça a Palavra do SENHOR, neste dia. Eu não sou soberano sobre            

todos? Eu não separo o trigo do joio? Eu faço, e mais! Diz o SENHOR. A                

minha mão é dolorosamente contra os falsos profetas das terras, as nações.            

Eles blasfemiam o Meu nome de toda impureza. Eles esperam que o povo             

deles se una à sua maldade, à sua perversão corações.  
 

Perceba e note que você falsos profetas de Belial, vou tratá-lo e trazer             

julgamento sobre você, como Ananias. Eu digo a vocês neste dia, nesta hora             

a minha palavra para você é solene por você ter colocado no meu Povo              

jugos pesados de escravidão, escravidão ao ego, escravidão ao pecado. Eles           

não sabem que vim para libertar os cativos? Eles não sabem que eu vim              

plantar árvores de justiça onde eu transformo suas cinzas em beleza. 
 

Eu falo a vocês neste dia, vocês falsos profetas como Hananias (Jer            

28:5) porque você aprecia aprovação deles, o louvor deles, mas, acima de            

tudo, você adora mostrar a sua autoridade - e é orgulho quando fala por              

mim. Eu te digo a verdade, eu não te conheço! 
 

Quem é você para desqualificar o meu povo da sua liberdade? Quem é             

você para anular os próprios dons deles dado pelo Espírito Santo? Eu sou o              

SENHOR que não faz acepção de pessoas. Eu terei misericórdia de quem Eu             

terei misericórdia. Quem é você para decidir quem Eu devo salvar ou            

rejeitar? 
 

Eu te rejeito neste dia, vocês, falsos profetas. Vocês líderes fundidos           

na letra da lei. Você é um povo enganado porque você esnoba seu orgulho              

que você pensa que vê! Eu te digo a verdade que você está sentado com               

Belial nos quartos internos do pecado e da escuridão. Por qual razão você             

chuta o Meu Sacrifício? 
 

Minha ira, Minha ira está contra você neste dia. Você não acredita que             

sua vida será tirada de você. Mas eu declaro a você neste dia, esta palavra               

solene de meu julgamento, você será como Hananias. Derrubarei os falsos           

profetas, queimarei todos os seus livros e mandarei seus filhos para o            

cativeiro. Você escutou Belial que torceu seu coração e mente para ler e             

medir Minha Palavra com auto, adulação e feitiçaria. Eu sou a Vara que             

consome todas as víboras dos magos de todas as suas feitiçarias. 
 

Meus verdadeiros profetas morrem para si mesmos. Eles Me servem com           

medo e temor. Eles Me honram com seus primeiros frutos e toda sua             
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substância. Meu verdadeiro povo, Meus filhos me adoram em espírito e em            

verdade. Eles adoram o Único Verdadeiro Deus, o Messias, SENHOR dos           

Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Eles falam a verdade porque eu, Jesus, sou           

o caminho, a verdade e a vida. 

 

Vós falsos profetas se apegam a ídolos sem valor. Roubam das viúvas            

e dos órfãos de pai. Você é o filho de Belzebu. Você escalou o muro, você                

lutou para estar em primeiro lugar. Eu te digo a verdade, você será o último.               

Serás expulso entre os incrédulos, os magos, os mentirosos, os covardes.           

Porque sois covardes e não crestes da verdade, nem andastes com           

integridade. Tendes caminhado com o conselho dos ímpios. Você se sentou           

com escarnecedores. Tuas obras são abomináveis para Mim e eu exigirei           

uma contabilidade para cada palavra ou pensamento descuidado para com          

aqueles a quem amo. 

 

Hoje, Eu digo a você Meu povo, eu clamo com a Minha trombeta             

através dos Meus verdadeiros profetas e mensageiros. Estes são tempos          

solenes e sóbrios. Os atos de fraude são quebrados neste dia, o Dia do              

Acerto de Contas está aqui. 

 

Saia, Meu povo ou vós tornar-se-ão como entulho, pois eu devo enviar            

tempestades poderosas, redemoinhos, tsunamis. Estes estão todos fora dos         

Meus Armazéns, eles estão prontos para o Dia da Destruição. A destruição            

está aqui, minha espada contra esses servos de Belial. Pode uma árvore boa             

dar maus frutos? Pode uma árvore má dar bons frutos? Não! O machado             

está na raiz da árvore má, pois não podem mais dar bons frutos. 

 

Bocas tortas, palavras tortas de um coração perverso. Um coração de           

auto-estima ganha a filiação de Adão e Caim. Todos vocês estão desfeitos a             

esta hora, sua morte, sua queda é iminente. Eu declaro este dia que você é               

o rabo e não a cabeça. Das bênçãos de si mesmo, agora você colhe o Dia do                 

Redemoinho. 

 

O sinal de Jonas! 

O sinal de Jonas! 

O sinal de Jonas! 

 

Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se 

 

Seu tempo é curto, sua morte é certa, pois você é como Hananias. 

 

Você teve sua diversão, sua risada. Eu te digo a verdade: escuridão,            

luto, choro e lamentações espera por você. Minhas costas se voltaram,           
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Minhas costas se afastaram de você em desgosto. Tuas obras me           

incomodam e eu não posso olhar para tal imundície, tanta maldade. Eu sou             

o SENHOR. 
 

Assim, eu digo a você neste dia, meus filhos, minha noiva, meus            

remanescentes vocês são poucos realmente. Não falei em Minha Palavra,          

que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.  
 

Embora eu tenha lhe testado no fogo do Meu castigo, eu tenho guiado             

aqueles que escolhi desde o princípio da fundação do mundo. Eu ainda estou             

refinando você, estou removendo toda a impureza. Eu estou removendo          

você, separado para Mim, pois sou santo e preciso de um povo santo para              

mim. Santo em pensamento, santo na palavra e santo de coração. Eu            

mesmo circuncidei o seu coração, nenhum homem teve alguma participação          

nisso; quando eu, do céu, trouxe você para o Meu Reino. Pois eu sou de               

cima, não sou de baixo. Eu desci do céu. 
 

Não andes, te digo, com os ímpios pelos seus corações, os seus            

caminhos são corruptos e perversos. Eles não procuram por mim. Eles não            

buscam o Meu Reino e a Minha Justiça. 
 

A separação sagrada é anunciada, é profundo o abismo e aumenta           

cada dia mais. O abismo, a lacuna maior para a queda daqueles que             

pertencem à rebelião de Coré, estão aqui. Tudo cairá. O falecimento destes            

muitos falsos profetas foi pronunciado, não haverá escapatória, porque o          

SENHOR tem falado. 
 

Os dias são solenes 

Os dias são sóbrios 

Os dias são poucos 
 

Seja santo, seja separado. Vá fechar-se em sua casa, fale quando eu            

colocar as palavras em sua boca apenas. Minhas palavras são poucas. Eu            

estou em poucos. Muitos seguem o caminho da destruição, mas poucos           

encontram o caminho da Vida. 
 

Procure-me nisto e viva. 
 

Eu falo, eu alerto, a trombeta está soando alto e clara. 
 

Tome cuidado para que nenhum homem te engane. 
 

Procure-me e viva.  

 

EU SOU O SENHOR 
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