
Fonte: https://holyspiritwind.net/2019/09/synagogue-of-satan-and-the-144000/ 

 

 

Sinagoga de Satanás e os 144000 

 

Ap 2: 9 Conheço suas obras, tribulações e pobreza (mas você é rico); e              

conheço a blasfêmia daqueles que dizem que são judeus e não são, mas são              

uma sinagoga de Satanás.  

——————————————————— 

Aí dos reis e governantes religiosos deste mundo, nenhum de vocês           

me conhecem! Você é como seu antecedentes que foram antes de você, de             

dura servis e orgulhoso, e pensa que não faz nada errado. Mas eu digo que               

seu trabalho é do mal! Você serpentes, suas ninhadas de víboras! Vocês são             

aqueles sobre quem eu avisei, aqueles que se chamam judeus, mas não são             

senão da sinagoga de Satanás. Sim, você é todo o espírito do anticristo.             

Você me odeia e odeia aqueles que realmente Me seguem pelo Espírito e não              

apenas pelas aparências externas. Você planeja a muito tempo unir o mundo            

inteiro contra Mim, você pensa que adora o Pai, mas não adora. Você tem              

sido enganado pelo impostor, aquele que vem como um anjo da luz, mas é o               

príncipe das trevas, o inimigo de suas almas. Você será lançado no lago de              

fogo com ele! 

EU VEJO TUDO! Eu vejo você em suas reuniões secretas, seus           

esconderijos que você pensa que ninguém conhece e eu vejo a escuridão de             

seus corações. Eu vejo seus planos malignos de destruição e como você            

planeja controlar todos e tudo nesta terra através de sua tecnologia, que            

vieram dos anjos caídos.  

Sua espessa teia de mentiras que estão coberta em trevas e como            

você planeja manipular todos os que foram feitos à Minha imagem, para que             

eles não tenha mais a Minha imagem. Eu vejo como você planeja jogar fora              

Meus mandamentos que foram escritos em pedra e dados a Moisés. E, é             

claro, você já jogou fora a nova aliança do Meu corpo e sangue, dada por               
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todos na cruz, uma vez para sempre, para remissão de pecados, para            

aqueles que se arrependem e recebem o Meu Espírito e seguem o Meu             

caminho estreito.  

Você quer voltar e seguir a aliança que eu dei a Noé? Que assim seja!               

O que eu disse será cumprido, como foram nos dias de Noé, assim também              

será a vinda do Filho do Homem. Você nem pode cumprir essas leis, muito              

menos toda a lei pela qual você será julgado!  

Você tirará a vida de milhões de pessoas que Me seguem, porque            

tornará ilegal Me adorar, dizendo que existe apenas um Deus. EU SOU o             

Filho e EU SOU um com o Pai e o Espírito Santo, NÓS SOMOS UM! Você                

não entende isso?  

Vou libertar todos os animais, gigantes e anjos caídos dos dias de Noé             

sobre você, porque você deseja isso! Eles comerão a sua carne e beberão o              

seu sangue e abusarão suas esposas e filhas. Isso são somente frações de             

como você será julgado! Você será recompensado por Mim, porque Minha           

vingança se acendeu em sua direção! 

Vocês dizem que nossa linhagem é pura e perfeita. 'Temos Abraão           

como nosso pai.' Mas eu lhe digo que Deus é capaz de criar filhos a Abraão a                 

partir dessas pedras! Eu digo que todos os que Me receberam pelo Espírito             

são descendentes de Abraão. Esses são os que fazem a vontade de Meu Pai              

e são Meu irmão, irmã e mãe. Todos os que são guiados pelo Meu Espírito               

Santo são filhos e filhas de Deus. Se você segue o Meu Espírito, você é               

herdeiro de Deus e co-herdeiro Comigo.  

Não há judeu, nem grego, nem americano, nem russo, nem chinês,           

em Meu Espírito. Não há escravo, nem livre, nem pobre, nem rico, e nem há               

quem que domine o resto. Todos os que estão em Mim são UM pelo vínculo               

do Meu amor que eu coloquei em seus corações pelo Meu Espírito.  

A verdadeira casa de Israel está espalhada por toda a terra em todas             

as nações, tribos e línguas. Há muitas das 12 tribos de Israel que nem              

sabem disso! E quem são eles… mas aqueles que crêem em Mim e confiam              

em Mim para sua salvação e têm Meu Espírito habitando dentro deles.            

Aqueles que nasceram de novo em Espírito são os Meus templos, porque Eu             

habito neles!  

Existem muitos gentios que foram colocados na árvore e isso          

continuará até que a plenitude dos gentios seja completada. Isso será           

percebido quando envio tanto os da oliveira natural como os da oliveira            

selvagem que foram colocados: EU SOU a raiz de ambos e o Meu Espírito              

vive neles, e os capacita e transforma ambos porque eles são um. 

Não estou satisfeito por você sequer pensar em construir um terceiro           

templo! Mais uma vez, você acha que pode fazer com que as profecias das              

escrituras sejam cumpridas por suas próprias ações e sua própria vontade?           



O verdadeiro Messias nunca habitará em um templo construído por mãos           

humanas. O falso messias criado pelo homem se assentará nele e se            

proclamará deus, e a maioria se curvará e o adorará. Pois ele fala de paz,               

mas causa guerra. Ele já fez isso antes e fará novamente. Logo ele será              

totalmente infundido e capacitado por Satanás e todos os que não são meus             

o amarão.  

Os únicos templos em que moro são aqueles que são Meus e Minha             

glória será vista neles. O sacrifício de touros e ovelhas não faz nada para              

remover a mancha dos seus pecados! Eu já fiz cessar a oferta e o sacrifício!               

Eu tirei a transgressão do mundo para aqueles que aceitarem o Meu            

sacrifício de sangue, e receber o Meu Espírito, serão renovado. (Leia Daniel            

9:24-27, abaixo). 

O Cordeiro perfeito foi morto por todos os seus pecados, de uma vez             

por todas, antes da fundação do mundo. Eu apaguei e fiz expiação e             

reconciliação pelo pecado, para trazer a justiça eterna!  

Este é o tempo do fim e Eu estou chamando Meus filhos infiéis das 12               

tribos para retornarem a Mim; eu os levarei a Sião; vocês não precisam se              

preocupar como isso ocorrerá. Lhe darei a pastores fiéis que tem sabedoria e             

verdade espirituais dadas pelo Meu Espírito.  

Quando você receber o Meu Espírito, você não vai procurar pelo           

templo ou pela arca, porque eu estarei presente com você! Jerusalém será o             

trono do SENHOR e todas as nações serão atraídas para Ele. 

“Naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e eles se               

reunirão desde a terra do norte até a terra que eu dei a vossos pais como                

herança.” (Jer 3:18) 

Ai! Ai! para os homens, se fazem eles mesmo, cumprir Minhas           

escrituras sem ter o Meu Espírito! Você não pode cumprir a Minha vontade             

em sua carne! Seus pais elaboraram um plano que foi diretamente dos            

poços do inferno. Você leu Minhas escrituras e aparentemente as fez           

acontecer por sua própria vontade. Você fabricou e restabeleceu a nação de            

Israel, mas Eu não lhe falei para fazer isso. Muitos estão enganados sobre             

isso. Você não fez isso para o bem, como muitos supuseram, mas para o              

mal e para seu próprio ganho.  

Você causou conflito, divisão, guerra, morte e destruição porque você          

é do seu pai, o diabo, ele fez isso desde o começo. Você causa as guerras e,                 

em seguida, oferece a solução com um plano de paz. Isso não é paz              

verdadeira! A paz não virá até que Eu esteja sentado em Minha colina             

sagrada em Sião, quebrando as nações que se enfurecem contra Mim com            

uma barra de ferro e as quebrando ele como se fossem cerâmica de barro.              

Eu permiti que esses homens maus que fizessem o que eles fazem para que              



as escrituras fossem cumpridas. Oh, você que é chamado sionista, escute a            

palavra do SENHOR! 

“Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a             

voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. 

Antes que estivesse de parto, deu à luz; antes que lhe viessem            

as dores, deu à luz um menino. 

Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes?         

Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação           

de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. 

Abriria eu a madre, e não geraria? diz o Senhor; geraria eu, e             

fecharia a madre? diz o teu Deus. 

Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os          

que a amais; enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela             

pranteastes; 

Para que mameis, e vos farteis dos peitos das suas consolações;           

para que sugueis, e vos deleiteis com a abundância da sua glória”,            

Isaías 66:6-11 

Estes são os filhos que nascerão naquele dia. 

 

Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e que têm o           

testemunho de Jesus Cristo, e aderem a ele e prestam testemunho dEle,            

Satanás fará guerra contra eles, mas eles serão vencidos pelo sangue do            

Cordeiro e pela palavra de Seu testemunho, não amando a vida terrena até             

a morte. (Ap 12) São os 144,000 selados na testa pelos anjos. 12,000 cada              

uma das tribos de Judá, Rúben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi,            

Issacar, Zebulom, José e Benjamim. (Note que a tribo de Dan não foi             

mencionado) (Ap 7)  

E eles cantarão um novo cântico diante do trono de Deus e diante das              

quatro criaturas vivas e diante dos anciãos do sinédrio celestial. Ninguém           

será capaz de aprender essa música, exceto os 144.000 que serão           

resgatados, comprados e redimidos da terra. Estes são aqueles que não se            

contaminaram por relações sexuais ilícitas, pois são puros como virgens.  

Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que Ele vá. Estes são              

os que foram resgatados, comprados e redimidos dentre os homens como as            

primícias para Deus e o Cordeiro. Nenhuma mentira será encontrada sobre           

seus lábios, pois são irrepreensíveis, impecáveis, imaculados, sem mancha         

diante do trono de Deus. (Ap 14: 1-5)  

Eu amo a igreja e Me entreguei por ela, para que Eu possa santificá-la              

e purificá-la com a lavagem da água, pela palavra, Para a apresentar a si              

mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas           

santa e irrepreensível, (Ef 5: 25-27). 



Minha noiva, esteja pronta quando Eu vier! Esteja Assistindo e          

Esperando com Expectativa! 

O Noivo 

Yahshua 

Jesus 

——————————————————— 
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