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REAVIVAMENTO DE ARREPENDIMENTO 

[Renascimento do Espírito Santo] 

 

Escrituras: 

Lucas 3:4-18 

Isaías 55 

2 Crônicas 7:14 

 

Eu estou fazendo um caminho onde não havia caminho antes para           

aquele povo que foi abandonado, rejeitado ou expulso. 

Do céu, somente pela Minha Mão, Eu reduzirei a pó as montanhas e             

sacudirei as planícies a níveis profundos onde Eu jogarei muitos ídolos, para            

nunca mais serem vistos. 

Antes do retorno de Meu Filho, Eu vou sacudir todas as nações de seus              

orgulhos e complacências de que tudo está bem e continuará como antes.            

Eu vou trazer uma grande calamidade a todas as potências econômicas,           

reduzindo eles a cinzas. 

Meu Reavivamento do arrependimento que cairá do céu, não vai ser           

agradável e bonito. Ele não vai ser um reavivamento planejado e organizado            

pelos homens, porque o pecado é imundo e uma depravação que nenhum            

homem consegue entender. 

Meus caminhos não são os seus caminhos e Meus pensamentos não           

são os seus pensamentos. Não se apóie em seu próprio entendimento, e não             

siga as tradições e agendas deste mundo ou da igreja criada pelo homem.             

Pois os seus caminhos são uma abominação aos Meus olhos e coração, e             

cheios até a borda com hipocrisia, maldades, mentiras, injustiça e          

assassinato. 

O mundo e a igreja criada pelo homem, chamada cristianismo, seguem           

os desejos da carne. Eles procuram continuamente aparências externas,         

sempre procurando resultados para perpetuar o orgulho do homem. Eles          

estão destinados a cair de uma grande altura. 

Mas Eu sou o SENHOR que examina o coração, e Eu vejo todos os              

segredos do coração dos homens, desde a manhã até os longas horas da             

noite. Preste atenção Meu povo, pois Eu sou o SENHOR e todas as coisas              

que você esconde com tanto cuidado, Eu posso ver. 

O Reavivamento está chegando, mas é como uma onda de proporções           

tão grandes que expõe o pecado, até à Casa de Deus. Eu não disse que 'Meu                

julgamento cairá?' Sim, Meu Reavivamento é para o arrependimento. Não          

resta mais nada senão o arrependimento. 
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O julgamento CAIRÁ, o fogo do Espírito Santo cairá com grande fervor. 

Não se alegrem com isso. Pois esta não é uma hora de dançar, mas de               

chorar e de lamentar, pois o fedor do pecado chegou aos céus e continua a               

transbordar. 

Rejeite os ensinamentos do homem. Rejeita suas próprias agendas,         

pois, se não o fizer, você será varrido pelos furacões. 

Muitos negligenciaram o coração daqueles que não podem sobreviver         

por si mesmos, mas Eu escolhi aqueles fora da igreja que não se uniram à               

sua hipocrisia e apostasia chamada cristianismo. Em verdade te digo que           

Cristo NÃO tem parte com esses, pois essas pessoas são obreiros de            

iniqüidade; Eu não os conheço. 

Se você ama como Cristo ama, então Me amaria e obedeceria aos            

Meus mandamentos. 

Se você me Amasse, você seria cumpridor da Minha Palavra e não            

somente ouvinte. 

Se você me amasse, caminharia uma milha extra, entregaria TUDO o           

que tiver aos pobres e considere e cuide das preocupações dos outros antes             

de si mesmo. 

Não falei em Minha Palavra, pois, de fato, está escrito, muitos           

blasfemam de sua religião do cristianismo por causa de sua própria           

hipocrisia. 

Eu sou contra esses líderes, pregadores que falam a Minha Palavra           

com um espírito humano, pois eles pertencem a Satanás e seus demônios.            

Eles falam de um conhecimento desse mundo o que não tem nada a ver com               

o Reino de Deus. 

Eu repreendo aqueles a quem Eu amo, porque em verdade vos digo            

que muitos não estão prontos para Me receber. Um reavivamento do           

arrependimento está chegando a muitas nações, mas isso será de saco,           

cinzas e jejum. 

Minha igreja tem se tornado pior do que Sodoma e Gomorra, por isso             

digo novamente: 'Eu não julgarei essas pessoas, as nações cujos pecados           

são piores que Sodoma?' 
Em verdade vos digo que você não se importa com as almas perdidas,             

essas pessoas a quem Eu amo. Você está querendo uma saída rápida para             

evitar ser perseguido por causa de Jesus Cristo. 

 

ARREPENDA… 

 

Meu fogo está perto e quem suportará esse reavivamento? 
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Sim, Meu reavivamento do arrependimento está chegando para salvar         

os perdidos, salvar os pobres de espírito, salvar as viúvas, os órfãos, e os              

outros órfãos que nada têm. Eles não têm nada por causa do pecado de              

corrupção moral e espiritual, de depravação, da ganância… você não se           

importa com as Minhas ovelhas perdidas pelas quais Eu morri. 

 

ARREPENDA... 

 

Caia de joelhos, Óh nação impura que outrora Eu tinha abençoado! 

A sua lâmpada foi removida e Eu tenho cuspido para fora aqueles que             

são mornos, embora eles ainda não conseguem perceber. 

Eu vou trarei um tipo de trevas como nunca foi visto antes; será pior              

do que o que está por vir para muitos no inferno. 

 

ARREPENDA... 

 

Fuja para o arrependimento porque Jesus pagou por tudo. 

 

ARREPENDA... 

 

Pois o Meu reavivamento vindouro é um reavivamento ao         

arrependimento isso com muito choro e lamentação. 

 

Em verdade vos digo que este é o VERDADEIRO santo reavivamento. 

 

ARREPENDA… 

 

Eu sou o SENHOR 
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