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A IGREJA É COMO O EGITO 

João 3:1-8 

Isaías 6 

Gálatas 1 

 

Estou chamando Meus Mensageiros e Meus Profetas, pois são como          

Moisés. Em verdade vos digo, a igreja que você tem conhecido é como o              

Egito. 

Meus profetas estão chamando você, saia dela, saia dela, saia do           

Cristianismo. Saia do cristianismo, saia de todos os seus rituais, saia de            

todos os sermões feitos pelo homem, pois eles são do abismo do inferno. 

Você está andando com os mortos, então eu digo: deixe os mortos            

enterrarem seus próprios mortos. 

Como os filhos de Israel estiveram sob os duros mestres egípcios por            

mais de 400 anos, Eu te digo a verdade que, a menos que você saia pelas                

portas do cristianismo, você cairá como os egípcios.  

Os mares que se separam trarão muitos à liberdade em Cristo, mas            

para aqueles que creram na mentira, aqueles que ainda se sentam sob a             

forte ilusão da igreja feita pelo homem, serão cortados para sempre. Para            

aqueles que não obedecem à voz do SENHOR, vocês serão cortados, serão            

exterminados. 

Eu digo a vocês Meus povo, aqueles que estão sentados sob líderes,            

pastores, professores e estudiosos, estão sob a forte ilusão, debaixo da           

mentira. Quando a igreja se tornou um edifício, um monumento como Babel,            

quando a igreja feita pelo homem puxou os sinos, isso foi como uma sirene              

para os poços do inferno. 

Os sinos irão cair e as pedras desmoronam sob o peso da minha ira.              

Eu mandarei terremotos, relâmpagos, para provocar a destruição desses         

edifícios, pois eles são como grupo de feiticeiros juntados com os sinos e             

rituais no domingo que são do próprio Satanás para atrair homens com essa             

armadilha de engano. 

Eu sou o Cristo, e Eu não pertenço a nenhum homem. Eu sou o              

Messias; e quero atrair todos os homens para Mim, pois Eu sou as águas              

vivas. Tudo é como feitiçaria para Mim, tudo é bruxaria, tudo é como o              

coração perverso de Simão, o feiticeiro, que pensou que poderia comprar           

seu caminho para receber o dom do Espírito Santo. 
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Igreja após igreja, prédios após prédios, conferência após conferência,         

escola após escola, montanhas de Bíblias, pilhas e pilhas de livros. Em            

verdade vos digo que este é um grande pecado perante Meus olhos. É uma              

ofensa ao Deus Único e Verdadeiro, e o presente de Jesus Cristo. 

A cruz de Jesus Cristo foi abolida centenas de anos atrás e em verdade              

vos digo que tudo é um encobrimento. 

O que tem Eu a ver com o Dia de Ação de Graças? O que tem Eu a ver                   

com o Natal? O que tem Eu a ver com a Páscoa [Ester]? O que tenho Eu a                  

ver com a Quaresma? Esses rituais perpetuam no homem e a cruz não             

significa nada para eles.  

Suas reuniões e dias de Festas são abomináveis para Mim. Essas           

pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de Mim.             

Eles não Me conhecem; e vou declarar ao Meu pai: 'Retira-se de Mim, vós,              

trabalhadores da iniqüidade'. 

Eu vou expor todos os discípulos de Satanás, aqueles que se disfarçam            

de anjos da luz pois a forte ilusão está aqui. É do abismo do inferno. Eu digo                 

novamente, a forte ilusão está aqui. Furacões e ventos de tornados           

poderosos irão esvaziar casas, arenas e tudo se tornará como escombros.           

Toda mercadoria com o Meu nome em anexo será pisada até virar pó. 

Considere e leia a letra da lei, pois em verdade vos digo, a menos que               

você seja nascido de novo pelo Espírito de Deus, você não verá e nem              

entrará no Reino de Deus. 

A forte ilusão está aqui e está aumentando ainda mais sua força            

enquanto Eu tiro o Meu povo para fora do Egito. Haverá um êxodo em              

massa de grandes proporções e o espírito de João Batista está aqui            

clamando do deserto “Preparai o caminho do SENHOR”. 

Meus profetas e meus mensageiros estão falando por Mim. Eu sou o            

SENHOR e estou chamando você a sair, sair, sair do cristianismo da igreja             

moderna. É imunda, é como carne podre, podre nas Minhas narinas. É um             

grande pecado e ofensa, ainda maior do que Sodoma e Gomorra. 

Você jejua e ora, mas tudo isso é para agradar aos homens, mas o              

palco está montado e Satanás continua puxando suas cordas. 

Eu continuo alertando para sair, sair e ser separados para Mim, o            

Senhor Deus Todo-Poderoso. Não participem de seus rituais. Não ouçam          

suas pregações que são deles mesmos, da carne podre e morta.  

Por que sentar com os mortos? Por que ouvir esses ministérios que            

fazem mercadorias da Minha Palavra? O que tem isso te lucrado? Eu            

pergunto a você: Onde está a justiça? Quem visita as viúvas? Quem cuida             

dos sem-teto? 
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Os ventos da mudança estão aqui. A estação do inverno sombrio se            

aproxima. As luzes se apagaram junto com as estragadas festividades. Sim,           

tudo está prestes a mudar, mudar, mudar. 

Saia do Egito, saia da morte, saia da mentira - a forte ilusão. Saia de               

todos os ensinamentos feitos pelo homem, saia e não toque em nada            

imundo. 

Meus profetas clamam Minha sabedoria. Eles permanecem em Minha         

Presença, pois a igreja é como o Egito e esse cristianismo moderno está             

cheio de trevas há mais de 400 anos - tudo vai ser destruído. Esta é a                

apostasia e muitas legiões de principados e poderes das trevas reinam aqui. 

O tempo está curto. O tempo está tão curto e Eu voltarei em breve,              

diz o SENHOR. 

Estou vindo para reivindicar Minha Noiva. Seja santo, seja separado,          

não faça parte desses discípulos que se disfarçam de anjos da luz. Eles não              

vão muito longe porque Minha mão está contra eles. 

Prepare o Meu povo. Prepare-se para partir, porque Eu estou trazendo           

você para mim mesmo. EU SOU O SENHOR. 

Choverão brasas de fogo, queimando brasas nas cabeças dos pastores,          

pois tudo está desfeito. Pois Meu povo Me abandonou por água suja. 

Todos aqueles que desejam viver, todos aqueles que desejam Me          

conhecer, Eu digo; venha, venha. Por acaso você dará as costas em tudo             

que conheceu e Me seguirá? Eu estou na porta e bato nesta mesma noite. A               

porta está se fechando, o tempo acabou, o tempo acabou. 

EU SOU JESUS. 

EU SOU O MESSIAS. 

Eu sou Aquele que fala com você neste Dia. 
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