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Mensagem Para a Igreja: um JESUS FALSO 

 

Recebi esta mensagem depois de orar: 

 

"Enquanto o pecado aumenta, assim também MINHA graça aumenta.         

O inimigo vem para matar e destruir, eu venho e trago a vida eterna. 

O inimigo é uma grande falsificador e tenta imitar tudo o que Eu faço.              

É por isso que ele não é reconhecido em muitos locais de adoração. Esses              

lugares adoram um falso JESUS. .... um falso Messias ...... uma falso            

Salvador! EU SOU o Jesus da Bíblia, e há apenas um Jesus verdadeiro que              

você deve conhecer para que você possa passar a eternidade COMIGO. 

Sofro quando vejo MINHAS crianças sendo enganadas por esses         

professores corruptos e falsos. Eles são ovelhas sendo desencaminhadas         

como a história do flautista, Pied Piper. Se não acordarem, cairão do            

penhasco nos poços do inferno por toda a eternidade.  

Eu envio MEU escolhido aqueles que soam o alarme, tocam a trombeta            

e proclamam MINHAS verdades .... mas poucos prestam atenção.  

Eu vou sacudir as igrejas e acordar muitos que adormeceram. já           

começou e muitos líderes serão derrubados. Tudo será exposto. 

Ore para que a luz da MINHA verdade brilhe nos lugares mais escuros             

da MINHA igreja, para que mais uma vez, ela se torne limpa e digna. 

MINHA NOIVA está se preparando para o meu retorno iminente. Ela já            

acordou e está preparando suas roupas com pureza e santidade. Ela está            

tirando muitos dos incêndios do inferno através de testemunhos e prova. A            

onde houver mais graça, mais será dada. Aonde houver amor, ele se            

multiplicará. 
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Escolha hoje uma caminhada mais próxima de MIM, e encherei seus           

corações com paz e alegria! Não seja pego pelas armadilhas da vida que             

podem corromper e extinguir sua intimidade COMIGO. 

Fique limpo. 

Ande com honra. 

Eu vejo e ouço tudo! Não há nenhum lugar onde uma pessoa pode ir              

que Eu não esteja lá. Eu sou onipresente, e sei tudo. Eu sou confiável e você                

pode confiar em MIM. 

  

Depois de algum tempo, perguntei se havia mais alguma coisa a           

acrescentar a essa mensagem e ouvi: 

 

As coisas estão mudando, mas é como um sapo na chaleira. Você vê             

pouco, mas muita coisa está acontecendo nos bastidores. Enquanto estamos          

nos aproximarmos do tempo até o fim... oremos para ser contados dignos            

(Lucas 21:36). 

 

FALSOS CRISTÃOS: 

 

"Mas temo que, de alguma maneira, como a serpente tenha enganado Eva            

por sua astúcia, para que suas mentes sejam corrompidas pela simplicidade           

que há em Cristo. Pois se ele vem pregar outro Jesus a quem nós não               

preguei, ou se você receber um espírito diferente que você não recebeu, ou             

um evangelho diferente que você não aceitou - você pode tolerar isso!" 2             

Coríntios 11:3-4 

 

" Porque tais homens são falsos apóstolos trabalhadores ilusórios,         

disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio             

Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é de surpreender, então, que seus              

servos se disfarçam de servos da justiça. Seu fim será o que merecem suas              

ações.” 2 Coríntios - 11:13-15 

 

"E Jesus, respondendo, disse-lhes: Guarda que ninguém vos engane, porque          

muitos entrarão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo; e enganará a            

muitos”. Mateus 24:24-25 

 

LEMBRE-SE TAMBÉM, QUE O ANTICRISTO IRÁ SE MASCARAR COMO         

UM JESUS FALSO!! 

"Filhinhos, é a última hora; e como vocês ouviram que o Anticristo está             

chegando, ainda há muitos anticristos, pelos quais sabemos que é a última            

hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. nós, pois se eles fossem de                
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nós, eles teriam continuado conosco; mas eles saíram para que pudessem           

se manifestar, que nenhum deles era de nós". 1 João 2:18-19 

 

"A vinda do sem lei estará de acordo com a maneira como Satanás              

trabalha. Ele usará todo tipo de demonstração de poder através de sinais e             

prodígios que servem à mentira, e todos os caminhos pelos quais a            

iniquidade engana aqueles que estão perecendo. Eles perecem porque se          

recusaram a amar a verdade e por isso são salvos". 2 Tessalonicenses            

2:9-10 

 

3 


