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PROCRASTINAÇÃO É O LADRÃO DE TODOS OS TEMPOS 

 

Escrituras: 

 

João 15: 1-1-17 

João 10:10 

1 Pedro 2: 4-10 

 

Eu sou a Árvore da Vida. Eu Sou vida. Sem mim, você não tem vida.               

Eu vim para lhe trazer vida, sem regras. Eu vim para libertá-lo por onde              

estou, há liberdade. Eu vim libertar os cativos. Eu vim para declarar            

liberdade do pecado. Eu vim para resgatá-lo do Domínio das Trevas para a             

minha gloriosa luz. Em Mim, é a vida eterna. Em Mim, você fica livre, sem               

escravidão. Fora das garras de Satanás. Pois o ladrão vem apenas para            

roubar, para matar, e para destruir. 

Todos os que estavam diante de mim, todos os que estão na letra da              

lei. Todos os que corrigirem a letra da lei serão condenados pela própria lei              

que eles seguiram. 

Eu vim sob uma promessa. Eu vim libertar os cativos, de que todos os              

que vivem pela fé, no único filho do Pai das Luzes, já passaram da morte               

para a vida. Eu vim para pisar em cima de todas as mentiras, todas as               

superstições que são do homem que vive com medo. Meu amor expulsa o             

medo. Mas muitos ainda andam com medo porque escolhem não Me           

conhecer. 

Pois Eu devo ser conhecido. Eu não Sou um Deus que está longe.             

Como posso estar longe quando Estou sobre tudo? Pois Eu Sou tudo. Eu sou              

Aquele que criou as estrelas também. O medo vem em ouvir o homem.  

O medo acontece quando as opiniões dos homens superam a Palavra           

do Senhor. Em quem você acreditará que terá os melhores resultados na            

sua vida das coisas que serão ensinadas para você? Quem você seguirá?            

Você me seguirá? Você suportará até o fim? 

O tempo está chegando perto. O tempo da procrastinação acabou. Pois           

chegarei repentinamente como um ladrão, numa hora em que você não           

perceberá. Eu falei a verdade, a hora chegou. Meu retorno é iminente. A             

hora de se acertar com Deus é hoje. Hoje, nesta hora, é a hora. Sentado em                

cima do muro não é uma opção. Os debates e discussões sobre traduções,             

doutrinas e todo tipo de teologia terminaram. 
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A hora de sentar sobre os últimos ensinamentos, debater histórias          

tradicionais, debates sem fim, debates sem fim, você já sabe que Eu estou             

vindo.  

Mas Eu lhe digo hoje, você não está pronto. Você está preparado para             

me conhecer? ou você está preparando sua própria vida com suas próprias            

normas? Você está preparado para o Meu corte final? Para as horas finais?             

Para esta colheita final? 

Eu estou sacudindo as coisas. Eu estou podando. Eu estou me           

preparando, agora mesmo. Digo-lhe a verdade: se você não permanece em           

Mim e na Minha Palavra, você é como um ramo perverso. Esses ramos serão              

apanhados por homens cujos falsos ensinamentos você segue. Os         

ensinamentos deles são inúteis, inúteis, inúteis. 

Eu estou reunindo os poucos gideões, pois conheço e vejo aqueles cujo            

coração é para Mim. O que desejo é um coração partido e contrito. Um              

coração aberto para mim. Pois somente Eu posso circuncidar o coração com            

a minha própria mão. Somente eu posso lhe dar a unção do céu. Todas as               

obras da carne não têm lugar no Meu Reino. 

Eu estou fazendo um trabalho poderoso desde do céu. Não tem nem            

como te enfatizar o suficiente que o tempo está bem curto. Bem curto. Não              

resta tempo para debater. Para questionar quem você seguirá.  

Escute, eu coloco diante de você neste dia duas opções. Existem           

apenas duas opções possíveis. Você escolhe Me seguir ou seguir o mundo?            

Você escolhe seguir Satanás ou Eu? 

Siga o Senhor ou siga Baal. A hora da mudança é iminente. Os portões              

da graça se aproximam lentamente para fechar. 

 

O Senhor continua… 

 

Você tem ouvido a voz de procrastinação. Pois a procrastinação é o            

ladrão de todos os tempos. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu vim              

para lhe trazer vida. Vida eterna. A salvação é um presente. Uma pérola             

com preço alto. O vale da indecisão é grande. Escolha colocar sua esperança             

em Cristo Jesus, hoje. 

Os dias estão curtos. Tão curtos. O fim está chegando. Todas as            

Minhas palavras serão cumpridas. O fim. A cortina da finalidade está caindo. 

Arrependa-se, volte-se para Jesus Cristo hoje. Não deixe o espírito de           

indecisão. Não deixe que o espírito de procrastinação lhe enganar, indicando           

que há mais tempo.  

Hoje, se você ouvir a voz Dele, não endureça seu coração. Hoje é o dia               

da salvação. Salvação para a vida eterna através de Jesus Cristo, somente. 
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