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Ezekiel 2 

1 Samuel 13: 8-14 

Judas 22 

 

Esta é a palavra que o Senhor me deu… 

 

Rebelião é pecado da bruxaria. 

Minha casa não é mais uma casa de oração. Tornou-se um covil de             

ladrões e bandidos. Minha casa ficou cheia de ossos de homens mortos.            

Minha casa se tornou uma morada de abutres e todo tipo de bestas impuras.              

Minha casa está cheia de sacerdotes auto-ungidos que não sabem a           

diferença entre o santo e o profanos. 

 

E Ele diz a esta casa ... 

 

Você é uma casa rebelde, cheia de maldade, orgulho e todas as coisas             

corruptas. Meus mensageiros, meus profetas continuarão a falar minhas         

palavras, porque Eu lhes ordenei que se levantassem e ouçam o que tenho a              

dizer. 

Eu lhe digo a verdade, você odeia meus profetas - as palavras que são              

declaradas através deles. Você os odeia com vingança. Minhas palavras          

purificam todo o seu ser. Embora você pretenda recebê-las, em seu coração            

rejeita o que estou declarando sobre você e seus caminhos.  

Você é orgulhoso, podando gloriosamente suas próprias penas. Mas         

você não tem noção de que dentro de você está cheio de sujeira. Essa              

sujeira apodrece cada parte de você, de dentro e de fora. Ainda assim, você              

[23:03] permanece em fenia externa para agradar aos homens. 

Tudo está descoberto. Tudo está exposto. Todo pecado mantido sob          

fechadura e chave será aberto para todos verem. Satanás sugou todo o            

sangue de você porque você é uma sanguessuga traiçoeira. Você rouba a            

viúva. Você rouba dos cegos. Você esbarrou em meus inocentes pequeninos.           

Você chama a atenção para inchar o seu orgulho. Você cegou os olhos das              

pessoas ao seu redor, brilhando como um anjo de luz. Você é esse tipo de               

pessoa. 

Você acha que vai escapar da ira de Deus? Você acha que escapará do              

julgamento de Deus mesmo nesta hora tão tardia? Fiquei em silêncio e você             

viu isso como uma aprovação de seus feitos. Você está sendo abençoado,            

mas com riqueza mundana, mas lhe digo a verdade que você verá com seus              

próprios olhos o que Eu penso de tudo isso. O que eu penso de tudo isso. 
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Eu permaneci em silêncio para fazer os falsos profetas e mestres um            

espetáculo da minha ira, nem mais e nem menos. O destino da destruição é              

iminente. O orgulho vem antes da queda. Eu permiti que o orgulho            

alcançasse o nível máximo possível, pois as profundezas do orgulho, não           

conhecem limites. Você acha que eu não sabia sobre a rebelião de Satanás?             

Você não sabia que Eu planejei desde o início que ele seria o instrumento              

que eu usaria para testar não apenas meus anjos, mas também meu povo. 

Eu te digo a verdade, você não Me conhece. Você permanece sempre            

na sua maneira de ser - seu próprio raciocínio, enraizado no orgulho.            

Orgulho é igual ao ego. E o ego é igual a morte espiritual.  

Há muito tempo que espero por mudanças em muitos corações. Enviei           

muitos servos ungidos para aqueles em minha casa rebelde. Enviei meus           

pequeninos, enviei os jovens, os idosos, tanto escravos quanto livres, tanto           

homens como mulheres. Até enviei os pagãos para te repreender, mas sem            

sucesso. 

Pois você ainda está atolado com sua própria justiça, que é como            

trapos imundos para Mim. Você está condenado contra aqueles a quem           

libertei. Você permanece em sua busca de prazer, ministérios agradáveis,          

age como se fosse Deus e ainda tem a coragem de usar o meu nome.  

Você acha que eu ficarei parado e deixarei você contaminar minha           

casa, meus pequeninos? Um despertar brutal está bem perto. Choradeiras e           

lamentações estão pela frente. A todos que profanaram Minha casa, que           

lançaram magia de feitiçaria, que lança maldições sobre aqueles que Eu           

tenho abençoado.  

Todos vocês fizeram isso em Meu nome.  

Aí de você que chama o mal de bom e o bom de mal. Aí de vocês que                  

chamam a luz de escuridão e a escuridão luz. Para vocês que recusaram a              

meus filhos, nem mesmo um copo de água fria lhes deu. Você não sabe,              

como rejeitou meus pequeninos ungidos por mim, rejeitou o Autor da Vida.            

Você rejeitou o Pai das Luzes. 

 

O Senhor continua a dizer ... 

 

Alguns dos que estão em minha casa, Eu já ungi, mas a sua rebelião,              

a sua persistência em fazer as coisas do seu jeito, resultou na minha             

remoção de você e de suas obras. Aí daqueles que seguiram o homem. Que              

seguiram falsos profetas e falsos mestres. 

Eu não te chamei a atenção? Você não me procurou? Você fez parceria             

com a força. Vocês se uniram aos incrédulos, os profanos. Você se envolveu             

com o profano [não santos]. 
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Corra por sua vida, Te digo; corra por sua vida, se você valoriza a              

Salvação em mim.  

Corra da ira que derramarei sobre minha casa, que antes era           

destinada como casa de oração.  

Separa, separa, separa, não toque em nada imundo.  

Eu Sou o senhor. Meu espírito está pairando, machucando, esperando.          

Meu anjo da morte espera, pairando, esperando, pelo meu comando. 

O julgamento sobre o Egito foi apenas uma sombra das coisas a            

acontecer. Preste atenção neste dia que o tempo é curto. Humilhem-se sob            

a poderosa mão de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. 

Eu estou na porta e bato. Pois estou batendo há muito tempo. Não             

endureça seus corações para o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo.            

A porta da Graça só está aberta - um pouquinho de nada.  

Os mortos estão todos alinhados e suas obras estão diante deles.           

Minhas palavras soaram por toda a eternidade ao redor deles, com tanto            

remorsos [muito tarde ou inválidos], com estas palavras: 'afastem-se de          

Mim'.  

Arrependa-se, digo arrepender-se. Arrependa-se, o relógio está       

correndo. A hora está atrasada. Volte para mim, filhos sem fé. Faça o que é               

certo em Meus olhos. Entregue a sua vida. Entregue o seu orgulho. Entregue             

todos os seus caminhos. 

Eu sou o SENHOR. 
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