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11 de Fevereiro de 2020 

 

NOIVA DEVE SE PREPARAR !! 

 

Por duas manhãs seguidas, enquanto orava, o SENHOR me mostrou a           

URGÊNCIA PREPARAR SUA NOIVA!!! Isso é MUITO SÉRIO!! O tempo está           

ficando cada vez mais curto… o tempo está acabando… NÃO SE ATRASE            

EM TE PREPARAR! 

 

MENSAGEM: 

“Diga ao MEU povo para se preparar para ME encontrar. Mostra para            

eles a importância do arrependimento, confissão e MINHA graça. Eu estou           

voltando muito em breve! Vista as vestes de justiça e da verdade! 

(“Sejamos alegres e nos regozijemos e vamos lhe dar glória, pois o            

casamento do Cordeiro chegou e sua esposa se preparou.” Apocalipse 19:7) 

O mundo não pode continuar por muito mais tempo ou se           

auto-destruirá e implodirá! 

Prepare seus corações para ser MINHA NOIVA. 

Você está estudando a MINHA PALAVRA? Você está olhando suas          

páginas e aplicando elas em sua vida? Você está permitindo elas se            

transformar o seu próprio ser?  

É assim que a transformação da NOIVA acontecerá... através da          

lavagem da MINHA PALAVRA. Ela santificará você. Ela lhe fará santo como            

EU SOU santo. Sigam seus decretos e PALAVRAS, e você encontrará a paz e              

a segurança que está procurando. (Jeremias 33:6) 

Não dependa do homem, mas de MIM para tudo. Não corra para os             

outros para aconselhamento ou consulta antes de vir a MIM. Cultive esse            

tipo de relacionamento COMIGO, e ME deixa ser seu melhor amigo, assim            

como seu noivo. 

Se você colocar os outros diante de MIM, você está então caminhando            

no caminho largo. Corra desse caminho e procure o caminho estreito que te             

leva a MIM e NÃO à destruição. 

Lave suas vestes no sangue do MEU sacrifício, e através da confissão            

do pecado, assim como desviando dos seus maus caminhos. 

Busque a paz e santidade em tudo que você faz e com toda a sua               

força. 

Não olhe ao redor para que seja atraído pelos cuidados deste mundo            

morrendo. Em vez disso, mantenha seus olhos focalizados para cima de           
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onde EU estou. Olhe para MIM e você ficará radiante com o brilho do MEU               

ESPÍRITO SANTO. 

Evite que sua língua fale de falsidades, mentiras, calúnias ou fofocas.           

Use a língua somente para trazer bênçãos e mudanças. Fale à existência            

coisas que não são proclamadas e declaradas. 

Acima de tudo, vista as vestes do AMOR que cobrem uma infinidade de             

pecados. 

Enquanto estou derramando MEU coração em você, que isso seja          

como águas correntes e vivas para os outros. 

Prepare-se para a MINHA ceia do CORDEIRO, e ore para que seja            

considerado digno de participar. Mantenha sua lâmpada cheia de óleo e não            

durma em complacência. 

Eu venho para uma NOIVA PRONTA que tem se preparo, 

não fique para trás! 

Seu gracioso REI & NOIVO 

JESUS CRISTO de Nazaré 

 

RESUMO DE COMO PREPARAR: 

1) Vista as vestes de justiça e verdade 

2) Estude a PALAVRA 

3) Confie no Senhor e não em outros 

4) Confesse seus pecados diariamente e arrependa-se (vire-se do seu          

pecado) 

5) Busque a paz e a santidade 

6) Focalize-se em JESUS e não no mundo 

7) Presta atenção no que fala (controle sua língua) 

8) Ande no amor 

9) Derrame JESUS nos outros 

10) Mantenha o óleo em sua lâmpada e não fique complacente 

11) ELE vem para uma noiva que está PREPARADA 

12) NÃO FIQUE PARA TRÁS 

 

Escrituras 

MATEUS 24:44 

“Portanto, você também estará pronto, pois o Filho do Homem está           

chegando em uma hora que você não espera.” 

APOCALIPSE 16:15 

“Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado - aquele que vigia e guarda as             

suas vestes, para que não ande nu e elas vejam a sua vergonha.” 

EFÉSIOS 6:26 
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“para que Ele possa santificá-la e purificá-la com a lavagem da água pela             

palavra.” 

ROMANOS 12: 2 

“E não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação            

de sua mente, para que você possa provar qual é a boa, aceitável e perfeita               

vontade de Deus.” 

MATEUS 7:13 

“Você pode entrar no Reino de Deus apenas através do portão estreito . A              

estrada para o inferno é larga, e seu portão é largo para muitos que              

escolhem esse caminho.” 

APOCALIPSE 19:13-14 

“Ele estava vestido com uma túnica mergulhada em sangue, e Seu nome é             

chamado A Palavra de Deus. E os exércitos no céu, vestidos de linho fino,              

brancos e limpos, seguiam-no em cavalos brancos.” 

1 PEDRO 3:10 

“porque aquele que amava a vida e vivia bons dias, abstém a língua do mal, 

e a sua lábios de falarem engano.” 

JOÃO 7:38 

“Quem crê em mim, como a Escritura disse, do seu coração fluirão rios de              

água viva.” 

1 PEDRO 4:8 

“E acima de tudo as coisas têm um amor fervoroso por um ao outro, porque               

"o amor cobrirá uma multidão de pecados". 
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