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            A MÃO NO ARADO 

 

       Estávamos sentados e o Senhor começa a falar: 

       " A mão no arado, a mão no arado, a mão no arado!" 

       Tens tu a mão no arado? 

Tens tu meus filhos, a mão no arado? Aquele que tem a mão no arado,                

jamais olha para trás. Se olhar para trás, provê que nunca tivesse conhecido             

a verdade. Aquele que olhar para trás, tomara que nunca tivesse conhecido            

o evangelho. 

Pq muitos pegaram no arado, mas em meio a muitas batalhas, em meio              

a muitas aflições, começam a olhar para trás e dizer: "na casa de meu pai               

nada me faltava". "Na casa de meu pai, eu era guardado, era livrado, eu era               

protegido" 

Meus filhos, muitos de vós cresceram na fé, EU permiti que passem e              

passam por tribulações pessoais, passam para refinamentos pessoais. 

Muitos são levados ao deserto, permiti que muitos saíssem das           

congregações para serem levados para o deserto, para que no deserto           

fossem refinados.  

Não é o congregar dentro de um templo, mas é a forma como              

congregava dentro do teu coração, na minha palavra, na minha presença. 

       Aos olhos do Pai, como tu tens apresentado? 

       Como servo fiel ou tens desobedecido? 

Lavados fostes, descestes nas águas, fostes lavado na água, purificado           

no sangue. 

        Acaso tens tu necessidade de olhar para trás? 

        O inimigo de vossas almas não gosta de vestes brancas. 

        Aquele que se suja, suje-se mais. Aquele que se limpa, limpe-se mais. 

        É uma separação de águas que tem acontecido nos últimos dias. 

Oh meus filhos! Estejais atentos para que nada venha manchar vosso            

vestido. 

        Eis que falei! 

 

Yeshua Hamashia 

 

“Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que,            

conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado;         

Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: O cão             

voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama”. 

2 Pedro 2:21,22 
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Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto               

para o Reino de Deus". 

Lucas 9:62 

 

“Quem é injusto, faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e             

quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda. Eis             

que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada             

um segundo a sua obra”. 

Apocalipse 22:11-12 
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