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Fonte:  

Inundações, Furacões e Fogo 

 

Enquanto orava, vi um cordeiro morto, que estava de costas e que foi             

cortado em seu peito e estômago. Isso me assustou e foi bastante            

perturbador. Ouvi então estas palavras: 

"Eu sou aquele CORDEIRO .... morto e sacrificado no altar pelos           

pecados do mundo inteiro!" 

Isso me lembrou o que João ouvira no livro do Apocalipse: 

"Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber              

o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de               

graças. 

E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da                

terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que                 
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está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças,             

e honra, e glória, e poder para todo o sempre”, Apocalipse 5:12,13. 

Então perguntei ao SENHOR se Ele tinha uma mensagem, mas, em           

meu espírito, pensei: ‘como pode haver mais avisos a dar?’  

E o SENHOR deve ter ouvido meus pensamentos porque! ELE disse: 

"Os avisos foram divulgados e há pouco a dizer que ainda não foi dito.              

Entretanto, para aqueles que chegam tarde para ouvir e entender, os           

avisos continuarão!" 

Então ouvi: 

INUNDAÇÕES... FURACÕES… MUITA ÁGUA. 
Procure terreno mais alto. Afaste-se da costa e siga para o interior.            

Em breve, não será seguro viver ao longo dos oceanos. A água virá e              

destruirá muitos lugares, mas não destruirá o mundo inteiro. Isso ocorre           

porque MEU JULGAMENTO virá com fogo, e então o mundo QUEIMARÁ! 

"Mas os céus e a terra, que agora são preservados pela mesma            

palavra, são reservados para o fogo até o dia do julgamento e perdição de              

homens ímpios", 2 Pedro 3: 7. 

Uso o fogo como MEU agente de limpeza para purificar tudo o que             

toques. É por isso que há provações "ardentes" que acontecem com você.            

Você deve se rejubilar, porque isso o refinará e brilhará como ouro puro. A              

Terra também passará por esse processo. São as dores de parto que            

produzem pureza e santidade. 

Prepare seus corações para o que está por vir. Não tema, porque eu             

estou com MEUS PRÓPRIOS, e os levarei ao seu refúgio desejado. 

Eu morri na cruz por você ... nenhum amor é maior do que morrer              

por aqueles que você ama ... e eu te amo totalmente e para sempre, 

YEHOSHUA 

 

Há mais alguma coisa, querido SENHOR? Ouvi: 

- afaste-se da costa! 

- busque-ME pela direção da sua vida 

- Estou chegando em breve, então prepare seus corações para o MEU            

retorno! 

- seja as virgens sábias e encha suas lâmpadas! 

- desastres podem vir, mas lembre-se de que eu venci, como você deve, se              

confiar em mim! 

- nem todos os desastres são iminentes ... depende das orações dos filhos             

de DEUS. 

O Senhor então me mostrou quão poderosas são as orações dos           

SEUS santos ... que eles podem derrubar nações e ressuscitá-las! A oração            
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divina pode mudar o curso da história. É disso que se trata a oração              

intercessora.  

É quando seu espírito está pesado com um fardo para alguém ou            

alguma coisa, e você clama ao Senhor em seu nome. É um profundo             

gemido no ESPÍRITO que requer orações sinceras e sinceras do coração.  

Creio que o Senhor colocou esses fardos em nossos corações para           

que possamos trazê-los ao altar de DEUS, para que Ele possa trazer ajuda             

e misericórdia. 

"Vamos, portanto, ousadamente ao trono da graça, para que         

possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempos de           

necessidade". Hebreus 4:16 

ESCRITURAS: 

“Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus               

passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a            

terra, e as obras que nela há, se queimarão. 

2 Pedro 3:10-14 

“Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser            

em santo trato, e piedade, 

Aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os             

céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? 

Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,            

em que habita a justiça. 

Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais          

achados imaculados e irrepreensíveis em paz” 

1 Pedro 1: 7 

"para que a genuinidade da sua fé, sendo muito mais preciosa do que o              

ouro que perece, embora seja provada pelo fogo, possa ser encontrada em            

louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo" 

1 Pedro 4: 12-13 

"Amados, não penses que isso é estranho com relação à provação           

inflamada que é para tentar-te, como se alguma coisa estranha tivesse           

acontecido contigo; também pode se alegrar com muita alegria ". 
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