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O MARTELO DE DEUS PARA TODAS AS NAÇÕES 

 

Saiu originalmente no Facebook Live no final de 2018 para a América AGORA             

para TODAS as nações 

 

Jeremias 23:29 

... é isso que o Senhor diz: 

“Não é a minha palavra como fogo? E como um martelo que quebra a pedra               

em pedaços? 

 

PALAVRA 

Aqui está o que o Espírito Santo me falou sobre falsos profetas. 

 

 

Eis que a Palavra do Senhor se manifesta neste dia e nesta hora;             

agora não haverá mais atraso. 

Martele a Minha Palavra, seus falsos profetas! Pois você é a madeira            

preparada para o fogo das Minhas Palavras. 

Eu, o Senhor, Sou um Fogo Consumidor e a minha ira está contra os              

falsos profetas. O seu tempo de enganação acabou. O seus ministérios agora            

são como o pó da terra. 

 

A escrita está na parede neste dia, nesta hora… 

'Mene, mene, tekel' 

Mene; pois Deus numerou o seu reino e o terminou. 

Tekel; pois pesas as balanças e achasses faltando. 

 

Eu tenho sido paciente, alertando, enviando muitos servos de todo o           

mundo para repreendê-lo, mas você não tem ouvido. Vocês, pessoas de           

dura cerviz e teimosas, vocês que usam a Minha Palavra como uma arma             

para controlar. 

Eu te digo hoje que você é um povo rebelde e o seu pecado é como                

bruxaria para Mim! 

Hoje, neste dia, nesta hora, o seu reino é esmagado pelo Meu martelo. 

Vocês profetas falsos e adúlteros e maus. Vocês tem feito mercadorias           

com a Minha Palavra para sua vaidade e sua própria glória. 

O Meu julgamento tem chegado. O Meu martelo bateu. A Minha           

Palavra tem saído agora. Não vai haver mais atraso. 
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Eu tenho te chamado ao arrependimento, mas você recusou a Minha           

graça e Minha misericórdia, então agora, você colherá o que plantou. 

Você tem semeado para a carne e agora a corrupção está sobre você. 

A Minha visita será rápida. A Minha espada pesada, agora não haverá            

mais demora. Esta é a hora. Este é o dia. 

Para o Meu povo, Eu digo, preste atenção, pois quando Eu vier, essa             

caída acontecerá da noite para o dia. 

Preste atenção Meu povo, pois quando Eu vier, esses falsos profetas           

cairão como Dagon. 

Afastem-se deles. Não toque e não ouça eles. Não falem com esses            

falsos profetas, porque O meu julgamento tem chegado. 

Está aqui! Não dê mais dízimos ou dinheiro àqueles que roubam os            

pobres para alimentar suas próprias barrigas. 

Mas para muitos, Eu irei curar as suas feridas. 

Ó nação perversa da América! Ó nações más da terra! Você são            

corruptos! 

Você tem rebaixado o Meu nome, seu fim chegou! 

Sim, O Meu martelo tem batido! 

À medida que essa profecia prossegue, não há mais demora. 

Treme, ó nação da América, treme, ó nações da terra! 

A Minha misericórdia ainda permanece sob aqueles que ainda seguem          

esses obreiros enganadores da iniqüidade. Peço que Me busque, e não o            

homem. 

Busca a Minha misericórdia, porque o Dia do Senhor está próximo.           

Minha recompensa está aqui. 

Fuja, eu digo fuja! 

Minha ira está aqui! 

Quem será capaz de resistir? 

Clame a Mim por misericórdia. Meu cálice de dores está agora           

derramado sobre os desobedientes. O Meu cálice de ira, Meu fogo. 

Quem permanecerá? 

Quem deve estar limpo? 

Quem terá fé? 

Eu não vou me parar até ter cumprido a Minha Palavra. 

Sim, vocês falsos profetas. A Minha Palavra agora saiu como um           

martelo. O seu reino está esmagado, quebrado em pó e cinzas. 

Os reinos dos homens estão caindo. A era do rei Saul terminou. Ela             

está rasgada. Ela está corrompida. 

Eu me arrependo por ter confiado em muitos com o Meu Espírito            

Santo. 

Ichabod... Ichabod... Ichabod… 
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O Meu Espírito já se afastou de vocês, falsos profetas. Você não deve             

mais permanecer. Eu, o Senhor, decreto esta Palavra a esta hora, e neste             

momento.  

Para os demais, Eu digo, busque Meu rosto, pois Eu estou aqui. 

Eu visitei sua terra Ó América. A sua terra é tão imunda. Ó nações da               

terra, suas terras estão imundas! 

Eu estou limpando, é a Minha eira! 

Estas terras, estas nações serão atingidas pelo Meu martelo. Hoje ela           

tem caído. O fogo tem vindo dos céus. 

Você consegue esconder em algum lugar secreto que Eu não posso           

ver? 

Por acaso não preencho o céu e a terra? 

O martelo tem batido. 

Para os outros, Eu digo: 

 

ARREPENDA-SE 

 

Não resta nada além de arrependimento. 

 

Eu sou o Senhor. 

Esse é o meu nome. 
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