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GRAÇA E O JULGAMENTO FEROZ DE DEUS 

 

Escrituras:  

Ezequiel 5:7 

Lucas 13:22-30 

João 9:35-41 

 

 

Meus queridos filhos, a Minha Graça está cobrindo vocês agora. Agora           

você está entrando em uma arena Comigo que é desconhecida. É conhecido            

por Mim porque já andei por esse caminho antes, mas para vocês, queridos             

filhos,vocês não andado por esse caminho ainda. 

Este caminho tem tudo a ver Comigo. Este caminho é o caminho            

estreita para o céu. Este caminho é de escuridão absoluta mas tem luz forte,              

pois Eu estou com você. É assim para quem anda pela fé e não pela vista. É                 

um caminho que poucos têm percorrido. É o único caminho que existe            

Comigo. 

Sim, Meus filhos, a Minha Graça é mais gloriosa do que você pode             

imaginar. A Minha Graça é a Rocha Eterna, onde os seus passos estão             

seguros, porque você os colocará em cima dos Meus passos, pois Eu já             

tenho ido adiante de você. 

Diariamente, dá para Mim a tua vida e a tua vontade nas Minhas             

Mãos. Comungam Comigo em espírito e em verdade. O tempo para deveres            

religiosos, palavras religiosas da carne e orações religiosas acabaram. 

Meus queridos filhos, em verdade vos digo que estás mais seguro nas            

ruas do mundo do que em qualquer igreja, pois as suas obras são             

abomináveis para Mim. Eles estão sentados nas mais profundas trevas e se            

tornaram como animais brutos. Seus corações estão escurecidos em         

hipocrisia, mentiras e todas as coisas corruptas e escondidas no subsolo. 

Meus queridos filhos, como Seu pai e Eu sempre te alertei sobre o fogo              

que, se você tocá-lo, você se machucará. Eu te alerto agora:  

 

Fique longe. Mantenha-se afastado de qualquer igreja! 

 

O Meu zelo e O Meu julgamento feroz cairão mais ferozmente sobre            

esses lugares de pecados escurecidos, nos ídolos e em todas as coisas tão             

corruptas, tão corruptas que Eu não posso nem suportar olhar para aquelas            

pessoas. 
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Meus filhos, vocês conhecerão toda a extensão de Minha Graça, pois           

Eu apenas derramarei a Minha Ira sobre a Casa de Deus. Eu tenho dado              

muito tempo para arrepender, décadas, anos, alertas atrás de alertas. 

Esteja no mundo, mas não seja do mundo, mas fique fora de qualquer             

igreja! Pois o Meu julgamento feroz chegou agora à Casa de Deus. 

Eu sou um Pai amoroso. Eu tenho mostrado a você, provei o Meu amor              

a você enviando o Meu único, e único, Filho Jesus para você e Ele está cheio                

de graça e verdade.  

Ele cobriu você com Sua Justiça e com Sua Cobertura e Presença em             

sua vida. Ele dispensa Satanás com um movimento da mão quando ele vem             

para acusá-lo. 

A Minha Graça significa que você é santo aos Meus olhos, aceitável em             

todos os aspectos, amado como amigo e filho de Deus nascido do alto. 

Você é amado além da medida, mas o tempo em que nasceu é sem              

precedentes. Você nasceu em um tempo de julgamento, mas também em           

um tempo onde realmente verá a derramamento da ira de Deus sobre a             

Casa de Deus, que é como uma sinagoga de Satanás. 

Não há nada que você possa fazer para Me agradar na carne, pois os              

que estão sob Minha Graça podem ver e tem entrado no Reino de Deus. 

O Meu reino não é deste mundo, então não se surpreenda, mesmo que             

o mundo te rejeite. A batalha mais feroz como foi para mim é a igreja, as                

pessoas religiosas, as que mantêm sua própria justiça, pois têm um           

conhecimento falso de quem Eu sou. 

Eu digo confie em Mim quando te digo que fique longe de qualquer             

lugar ou ensinamento que você tem recebido da igreja que conhecia! 

Ela já está sentada, preparada e colocada nas profundezas da          

escuridão, os poços do inferno. A raiva dessas pessoas é do próprio Satanás,             

pois todas são da linha espiritual de Judas. 

Você se sentou com ele, Judas, comeu com ele e ficou bem perto dele.              

Você observou os caminhos dele, mas ele nunca pegou nada de Mim ou             

Meus Caminhos.  

Muitos dos Judas estão sendo expostos e seus corações no fundo são            

covardes, cobiçosos e ciumentos, sempre querendo conhecer a Verdade,         

mas nunca Me buscando. O coração de Judas é para agradar o homem             

(especialmente os religiosos) e uma pessoa que ama propinas e favores. 

Eu tenho alinhado a igreja e seus seguidores. Os seus Judas estão na             

fila, prontos para o Meu mais feroz julgamento. Esses lobos, mercenários           

sempre estavam destinados a serem jogados dos penhascos como         

lemingues. Em verdade Eu vos digo que eles são uma multidão além da sua              

imaginação. 
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Essas pessoas tem profetizados e expulsados demônios em Meu         

Nome. Eles tem chamado 'SENHOR SENHOR', muitas vezes, por toda a vida            

deles. Eu te Digo a verdade, o despertar será como um 'big bang!' O tremor               

deles será porque eles tocaram a pupila de Meus olhos. Eles tem tocado até              

mesmo nos Meus ungidos pequeninos e eles puseram os seus pés no Meu             

Santo Monte. 

Verdadeiramente, Eu te digo, o mundo e as nações ao redor da igreja             

são mais justos em Meus olhos. Essas pessoas perderam todo o decoro.            

Todo o senso comum do que é certo e todo o seu raciocínio tem sido               

tampado pela raiva e pelo ódio provocado por Satanás. 

Meu julgamento feroz está aqui e você o verá, Meu amado. Vossos            

corações serão cobertos para sempre na Minha Graça e, para este fim, Meu             

Amado, você vai Me louvar, o vosso Senhor e Rei. Pois Eu terei piedade de               

muitos neste mundo. Eu farei compaixão cair em lugares que o           

surpreenderão. 

Somente escute apenas a Minha Voz! Pois isso é o seu próprio fôlego,             

a sua própria vida! 

Preste atenção aos Meus alertas, pois liberarei a Minha ira. A Minha ira             

feroz sobre aqueles que sempre estavam destinados à destruição. Mas          

mesmo nesta Minha Graça, o Meu Favor tem sido mostrado de várias            

maneiras.  

Sim, Meus filhos, o que vocês estão vendo é o restante de Judas e a               

queda deles é iminente. 

Não se desespere, Meu Amado, não tenha medo pois o Meu Sangue, a             

Minha Aliança, a Minha Graça, o Meu Amor te cobriu completamente. 

Lembre-se, portanto, agora, que não há condenação para os que estão           

em Cristo Jesus! Sim, todas as acusações apresentadas a mim por Satanás,            

Eu descarto. 

Não se preocupe com seus erros, suas fraquezas, pois Eu tenho           

cobrido todos vocês, pois Eu sei que seu coração é sempre para mim. 

Fique em paz Meus filhos, Eu estou ao seu lado enquanto as            

tempestades se aproximam.  

Pela graça você tem sido salvo e pela graça Eu te levarei para casa. 

 

Venha me seguir sozinho! 

 

Jesus 
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