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2 de agosto de 2019 

Escritura: Isaías 6 e João 2 

 

AS TABELAS ESTÃO VIRANDO 

 

Por que precisamos de um edifício de igreja? Tudo não passa de uma             

bagunça, bagunça? Estes edifícios feitos de tijolos e argamassa, madeira e           

pedra são tudo Babel para Mim. Está consumado, está corrompido, é           

idolatria. A igreja como você conhece ou tem conhecido está acabada, ela            

morreu. 

 

Não enviei meus discípulos com a ordem de 'ir' a todo o mundo? Aqueles              

verdadeiramente batizados com fogo não venderam tudo o que tinham,          

casas e terras, e depositaram tudo aos pés dos Meus Verdadeiros Apóstolos. 

 

Considere cuidadosamente Meus Filhos neste dia, porque seu destino eterno          

está em risco se você não fizer o que eu ordenei. Considere este dia com               

muito cuidado o lugar onde você se senta, o lugar onde você está. 

 

Tudo o que você vê com seus olhos é decepção. Tudo o que você ouve com                

seus ouvidos são mentiras do inimigo. Tudo o que você percebe com o seu              

coração são parábolas que não fazem sentido para você. A menos que você             

permaneça em Mim e em Minha Palavra, você é como um ramo murcho. 

 

A igreja idólatra, os edifícios dessas monstruosidades que aparentemente         

chegam ao céu, têm raízes que vão até o inferno. O machado está pronto,              

tudo está prestes a cair de uma grande altura. Todo status de caridade             

recebido do governo cessará e isso por Minha mão. 

 

O que você tem adorado? O que você tem sentado e participado é blasfêmia              

aos Meus olhos; Meu coração está doente com a corrupção na Casa de Deus.              

Está cheio de mofo, verme invasor, amargura, inveja, idolatria, luxúria,          

sujeira, para citar apenas alguns. Tudo isso permeia como a morte nesses            

lugares que são chamados 'igreja'. Tudo cairá de uma grande altura. 

 

Ministros, pastores, líderes, Executivos, títulos, todos são para Mim como          

nada. Todos os livros, toda a música, todas as palavras são como trapos             

sujos aos Meus olhos. 
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Suas arenas irão esvaziar, suas cadeiras ficaram abandonadas. Tudo é          

poeira, tudo é vaidade. 

 

Meu julgamento é muito doloroso para esses edifícios chamados "igreja",          

pois aqui o dinheiro é seu Deus. O fedor do mal em Minha Casa deve ser                

fumigado com Meu fogo, Minha Santa fumaça. 

 

Eu desejo misericórdia, justiça para os oprimidos. Eu desejo que você           

abandone tudo, mas, em vez disso, roubou dos pobres para pagar seus            

próprios impostos a César e depois pedi de volta como um status de             

caridade! 

 

Eu sou um Deus que não fará nada? 

 

Ó nação enganada! Seu tempo acabou! 

 

Eu digo a você que, antes do fim do ano, você sentirá a Minha Mão de ira                 

cair sobre suas igrejas, suas casas, seu dinheiro e sua família. 

 

Eu vou permitir que Satanás domine completamente suas vidas. Eu estou           

lhe entregando uma bandeja de ouro ao próprio Satanás. Até agora, Eu            

tenho restringido a Minha ira em favor da Minha graça. 

 

As mesas estão virando, ela tem virado nesse dia, nessa hora. 

 

Eu sou o SENHOR 

 

 

Shofargirl 

Jacky julyan 
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