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INIMIGOS DE CRISTO 

 

Escrituras 

Apocalipse 3:14-22 

João 4:19-26 

Lucas 17:19-31 

1 João 2:15-17 

 

ASSIM DIZ O SENHOR: 

 

Como Salomão foi abençoado do Alto, tome nota e considere isso; seu            

coração se voltou para aqueles deuses estrangeiros que o cercavam. Na           

medida que ele abraçava esses deuses em seu coração, juntamente com           

seus costumes, você também abraçou todos esses deuses e suas práticas           

que não são de Mim.  

Ao fazer isso, você está agora em inimizade contra o Pai do alto e se               

inimigos da Cruz de Jesus Cristo.  

Eu chamei vocês como um povo para serem separados, um povo           

peculiar, separado, como uma coluna de ouro - cada um de vocês            

enriquecendo cada parte do Meu Corpo, Meu Templo. 

Há entretanto aqueles que NÃO se voltaram, e nem abraçaram, nada           

além de Mim e Minha Palavra. Esses são os Meus Filhos, e estão altos diante               

de Mim, altos como os Cedros do Líbano. 

Estes são aqueles que Eu tenho separado. Eles esperam por Mim em            

horas diferentes de vigílias do dia e da noite, Me buscando somente. Estes             

são pessoas que pertencem a Mim, Meu Templo, Meu Verdadeiro Templo e            

Meu Corpo. Eles Me adoram em Espírito e em Verdade. 

Os ímpios são aqueles que seguem seus próprios caminhos usando o           

Meu Nome. Esta estrada parece certa aos seus próprios olhos, mas em            

verdade vos digo que eles estão com os incrédulos. E essa estrada malvada             

os leva à morte e à destruição. 

Esses são pessoas que ouvem conselheiros ímpios, conselheiros como         

os duros mestres-tarefa e mágicos do Faraó no Egito. Mesmo assim, Eu            

tenho levantado esse tipo de pessoas para trazer destruição e mostrar uma            

distinção daqueles que são Meus pela Minha Glória e pelo Meu nome. 

Esses jovens conselheiros são como aqueles que Eu levantei após a           

morte de Salomão. Eles irão sentir a minha ira e castigos dolorosos. 

Contudo, Eu declaro que um décimo permanecerá como uma semente          

sagrada para a Minha Glória, somente.  
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Minha ira e punição estão prontos para serem executados com toda a            

justiça, porque Eu sou um Deus justo. Muitos tem abandonado a verdade.            

Sendo assim, Eu devo passar meu julgamento de chicotes para escorpiões. 

O tempo dos conselheiros sábios de Deus, aqueles que conheciam o           

SENHOR e Meus caminhos, são poucos. Pois em verdade vos digo que o             

machado está AGORA na raiz da árvore. O que sobrará são jovens malvados             

e ímpios. 

Eles não sabem nada de Meus caminhos e nem temem o SENHOR.            

Sim... o Meu castigo tem agora mudado de chicotes comuns para caudas de             

Escorpiões, pois eles rejeitado a Palavra do SENHOR. 

Eles rejeitaram o Meu Verdadeiro sacrifício, a entrega do Meu Filho           

Único, Jesus Cristo. Eles tem abandonado o caminho da cruz. Eles aboliram            

a cruz e substituindo ela por ídolos de pedra, madeira e todo tipo de              

idolatria. O seus corações escureceram com todo o tipo de desejo maligno            

que Me provocam. 

Eu digo neste dia eles se prostituíram com deuses estrangeiros os           

quais são como nada. Eles não são deuses de jeito nenhum. Eles são todos              

fúteis. E, por causa disso, cairá Minha Mão do Julgamento. 

 

EU SOU O SENHOR. Me procura e viva! 

 

A idolatria de 'esposas estrangeiras', ídolos das nações vizinhas, tem          

enganado você lentamente e silenciosamente. A mão do diabo tem te levado            

dolorosamente à morte e à destruição, pois a destruição está chegando e a             

escuridão está aqui. 

Eles tem te tirado para longe do antigo caminho, o Caminho estreito            

que leva para Vida. Os deuses que você adora são do caminho largo dos              

filisteus do próprio inferno. Você tem seguido a doutrina dos demônios para            

a sua vergonha. 

Deuses do materialismo, conveniência e riqueza tem enganado e         

manipulado você para uma cova que foi sua própria criação. Você se deleita             

com luxo, esse falso senso de segurança que você mesmo criou, mas dentro             

de seu coração são todos os tipos de maldade e imundície. Você parece             

branco e imaculado por fora, mas dentro de você, dentro de seu próprio             

coração, existem ossos de homens mortos. Você é uma camuflagem. 

Em verdade vos digo que TODOS serão removidos apenas Pela Minha           

Mão; cada edifício. Cada estátua de ídolo é como uma provocação de sua             

rejeição contra Mim.  

Eu sou contra você filisteus! Eu estou contra TODOS aqueles que tem            

rejeitado o caminho da justiça e rejeitado a Minha Palavra, embora, em um             
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época, você Me conhecia. Tudo o que você tem se tornado e tudo o que você                

tem se tornará como escombros, poeira e cinzas. 

A pedra angular de Jesus Cristo, que já foi o seu fundamento seguro,             

agora está desfeita! Você está desfeito! Você tem rejeitado a Minha Palavra            

e tem Me substituído por deuses que não são deuses de jeito nenhum! Povo              

tolo, nações tolas, você é um povo cujo deus NÃO é o SENHOR. Sua morte é                

iminente. 

Por suas ações rebeldes, Eu o substituirei. Uma vez você era uma            

nação poderosa, abençoada, mas agora libertarei Minha bondade, bênçãos e          

Glória para outra nação, uma nação desconhecida, um povo humilde cujos           

corações estão prontos para receber o que Eu devo dar, pois Eu os tenho              

preparado. Eu tenho levantado essas pessoas por um tempo como este. 

Por causa de seus corações teimosos, sua nação que já foi uma nação             

de grande esplendor, como o rei Salomão, esse que foi adornado com todo             

dom de sabedoria, conhecimento e riqueza da Minha Mão, vestido com mais            

beleza do que todos os lírios de cada nação, agora sereis reduzidos a um              

décimo. 

Eu tenho dado tempo para você se arrepender. Eu tenho esperado,           

mas em vão, você continuou com sua maneira obstinada e rebelde. Na            

vaidade, seus corações enganados não podiam deixar de lado as coisas           

devotadas a seus ídolos. Porque o que você pensa que é precioso é como              

lixo podre para Mim. 

 

Por acaso você não sabe! Ou você não tem ouvido que EU SOU o Deus               

de Abraão, Isaque e Jacó? 

 

Eu sou o Deus vivente. Eu sou Aquele que era bem no início e será até                

bem no fim. Eu, o SENHOR, não mudo. Eu sou de Eternidade. Eu sou Ele               

quem criou os céus e a terra. 

Eu verdade vos digo: você tem procurado riqueza nesta terra. Isto foi            

dado a você pelo príncipe deste mundo. Ele tem cegado os seus olhos e você               

tem participado dos deuses dos filisteus! 

O pior de tudo é que você alega que você vê. Mas você está              

espiritualmente cego, pois você tem ouvido homens de cada nação ao seu            

redor e abraçou os deuses deles! Você tem ouvido do orgulho do homem, se              

apegou ao orgulho da vida, rejeitou o bem por cada mal. 

Você tem criado ídolos do mero homem, mesmo sendo eles de apenas            

poeira e cinzas. Eles tem enrolado em torno do seu coração como a morte.              

Você tem se afastado do SENHOR, que é o Doador de Vida e da saúde para                

o seu corpo. Os tumores, como aqueles infligidos aos adoradores de Dagon,            

serão como uma maldição para você sem cura. E, mesmo assim, você não             
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retorna para Mim, devido ao seu culto aos deuses falsos e a sua rejeição ao               

Autor da Vida. 

Entenda isto: Eu tenho escolhido quem Eu tenho escolhido e estes Eu            

levo para um lado, como fiz com Meus primeiros discípulos. Eu revelo a             

Minha Verdade claramente, até os simples podem entender. Esses são os           

Santos que são humildes e sem escolaridade nos caminhos do mundo, sem            

escolaridade na injustiça. Em verdade Eu vos digo que muitos são           

chamados, mas poucos são escolhidos. 

Eu, Eu mesmo, predestinei àqueles a quem salvarei e àqueles nos           

quais pereceram, como Judas Iscariotes. Eu escolhi Judas desde o início para            

fazer parte da Minha Igreja, mas a traição dele foi, em última análise, pela              

Glória de Deus. Ele foi enganado pelo amor ao dinheiro e honrou os mesmos              

homens que se opunham a Mim. Aqueles que seguiram religiosamente a Lei            

e não receberam e nem andaram no Meu Caminho de santidade ou pelo Meu              

Espírito. 

Em verdade vos digo que a mão do homem com a garrafa de uísque              

tem mais coração para Mim. Seus corações são como pedra! Você vê agora             

o porque Eu sou Jesus, amigo dos pecadores. Eu vim pelos pecadores, não             

pelos justos que não precisam de Mim. Na hora marcada, Eu vim para servir              

e considerar cuidadosamente aqueles a quem Eu revelo minha Glória. 

Meus filhos, tenha cuidado com aqueles que o confortam como Jó. Eles            

o fazem com a própria sabedoria deles. Com as suas palavras religiosas            

bem-intencionadas. Estes são os cães, os lobos em pele de cordeiro. Aqueles            

que manipulam pela letra da Lei tendo eles corações de pedra. 

Eles andam em bruxaria, conforme o espírito de Jezabel, controlando o           

Meu povo, as minhas ovelhas perdidas e aqueles fracos na fé, apesar deles             

serem meus. O orgulho é o manto deles, e no orgulho deles os derrubarei de               

uma grande altura. Esses consoladores falsos, trabalhando no espírito de          

jezabel. Eles não se importam com Minhas Ovelhas. Eles são profundamente           

enganados, presos em seus próprios corações de justiça própria. Eles acham           

que está tudo bem! Não está! Um despertar rude é iminente! 

Eu, o SENHOR, não mudo e nem os Meus caminhos são           

desconhecidos. Eu Honrarei e cumprirei Minha aliança de paz com aqueles           

que andam pela fé e não pela vista. 

Chegou a hora dos tem chegado. Está aqui. Eu vou permitir que            

muitos passem pelo Meu fogo refinador. Ele é essencial para remover toda a             

impureza. Do mesmo jeito que Eu fiquei cortando muitos homens do           

exército de Gideão, do mesmo jeito refinarei o Meu Povo para testar aqueles             

que realmente têm um coração em Mim. 

 

Sim, Eu, o SENHOR, não mudo. 
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Do mesmo jeito que Eu trouxe Pedro ao lado e lhe perguntei para ele              

três vezes: "Você me ama?" Do mesmo jeito, Eu vou levar o Meu povo ao               

lado, para que estes sejam provados para fazer obras maiores para Mim. 

Vai custar muito caro; pois na verdade vos digo que, neste dia, a             

menos que você pegue a sua cruz, diariamente, e Me siga, você cairá do              

caminho.  

Bem-aventurados vocês que são insultados por Minha causa, porque         

de vocês é o Reino de Deus. 

O mendigo nesta terra não recebeu sua recompensa aqui na terra,           

mas para a vida eterna. Assim será as multidões que só encontrarão sua             

recompensa somente neste mundo, pois eles amaram somente as coisas e           

os prazeres desse mundo. Eles perderão por toda a eternidade. 

Você é rico e não precisa de nada? Em verdade Eu vos digo que você é                

pobre, nu e cego. Seria melhor ter seus olhos arrancados como Sansão para             

remover a sua visão deste mundo e de seus prazeres do que abandonar a              

vida eterna. 

No entanto, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os            

primeiros. 

Você escolheu o Rei Saul e não o Rei Davi 

 

EU, O SENHOR FALA.... 
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