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Um Novo Tipo de Igreja // Jogo Sujo e Corrupção 

 

No que diz respeito à situação da igreja na América, ouvi duas            

palavras do ESPÍRITO SANTO: 

JOGO SUJO: 

(definição:  "ação violenta ou criminal que pode causar a morte de alguém"  

CORRUPÇÃO: 

(definição:  "perversão moral; depravação. perversão de integridade."  

 

Estamos vendo coisas terríveis na igreja agora que estão fazendo com           

que muitos caiam, deixem a igreja e deixem JESUS. Essas igrejas estão            

causando a morte espiritual por suas perversões morais, depravação, falta          

de integridade, falsos ensinamentos, doutrinas, mundanismo e morno. 

O Senhor estará destruindo essas igrejas da Babilônia e levantando          

um NOVO PADRÃO. É um novo tipo de igreja que começará a emergir e              

substituirá as igrejas existentes. Esta série de 6 partes explica em detalhes            

essa igreja emergente que é baseada nas igrejas do Novo Testamento nos            

dias de Atos. 

Por favor, assista e ore sobre como você pode fazer parte dessa mudança de              

DEUS em SEU CORPO: 

https://www.youtube.com/watch?v=F-Dz7B75Z58 

https://www.youtube.com/watch? v = HFnDIi2aGm0 

https://www.youtube.com/watch?v=xxy7Bp-RaCo 

https://www.youtube.com/watch?v=zdZQ0D7OtWM 

https://www.youtube.com/watch?v=wBhO8fh -7oc 

https://www.youtube.com/watch?v=b0OgSZLSMj8 
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Aqui está a mensagem que recebi em 30 de agosto de 2019, sobre             

este NOVO TIPO DE IGREJA que o SENHOR está chamando o seu povo para: 

MENSAGEM: 

Diga ao MEU povo aquela igreja não é um edifício. Não é um 'quê',              

mas um 'quem'. 

MINHA igreja está viva e respirando ... ela não existe nos muros, mas             

existe no coração do MEU povo. 

Eu estou chamando MEU verdadeiro remanescente da Babilônia... 

Saia da Babilônia... da religião... dos caminhos do homem, das doutrinas do            

homem, dos ensinamentos do homem. Estou chamando-os para serem MEU          

CORPO, como EU SOU a cabeça deles. 

Eu estou fazendo uma coisa nova hoje em dia ... você não percebe? 

(Eu então ouvi esse verso): "Veja, eu estou fazendo uma coisa nova            

Agora brota; você não perceber que eu estou fazendo um caminho no            

deserto e ribeiros no ermo!?", Isaías 43:19. 

Não endureça seus corações, mas esteja aberto ao movimento de          

DEUS que está derramando sobre aqueles que ouvirão e aprenderão. A           

verdade reinará em seus corações, e derramará como águas vivas sobre as            

pessoas que estarão dispostas a receber. Esteja preparado para ser usado           

por mim para este novo trabalho que estou fazendo. 

Eu chamo muitos de volta às MINHAS raízes da IGREJA ORIGINAL.           

Chegou a hora para este reavivamento dos fins dos tempos começarem.           

Existem pontos de luz que já existem. Estes pontos de luz vai brilhar através              

da escuridão, e não será apagada pelo inimigo, embora ele tenta. Eu vou             

proteger esses lugares com uma cobertura de proteção e anjos santos. Eu            

vou fazer maravilhas e milagres lá e minha presença deverá ser sentida. 

Para aqueles quem tem fome e sede de justiça, você será saciado,            

cheio e satisfeito. 

Procure-ME agora estas coisas que eu poderia liderar e guiar através           

do ESPÍRITO SANTO. Você vai encontrar suas respostas quando ME procurar           

com todo o seu coração. 

É hora do MEU povo ouvir e obedecer ao MEU chamado referente às             

igrejas. 

 

ESCRITURAS: 

“Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração”, Hebreus             

4:7 

“E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,         

enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e            

não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu            
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rosto natural; Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece              

de como era”, Tiago 1:22-24 

"Mesmo na escuridão nasce luz para os retos, para aqueles que são            

compassivo, misericordioso e justo", Salmos 112: 4 

“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito           

derramarei sobre toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas             

profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos sonharão           

sonhos”, Atos 2:17 
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