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EU SOU UM JUIZ JUSTO 

1º de março de 2020 

 

Escrituras: 

João 18:33-40; 19:11 

Lucas 18:1-8 

Isaías 54:1-17 

 

ASSIM DIZ O SENHOR… 

 

A Vingança é minha, diz o SENHOR, porque Eu sou um juiz justo. Mil              

anos são como um dia para mim. Meu tempo não é o seu tempo. Enquanto               

vocês esperam Meus amados filhos pelo Meu tempo determinado, Meu          

Retorno, digo que fiquem perto de Mim, pois vocês estão cercados por            

muitos inimigos. Anima Meus filhos, não há um pardal que caia no chão sem              

que Meu Pai saiba. 

Os joios estão sendo arrancados. Eles estão sendo colhidos e a marca            

estão sendo colocados neles, como Caim, para Me vingar. Deixa espaço para            

a Minha ira, pois será justa, no tempo marcado, será como uma medida da              

Minha misericórdia.  

Minha misericórdia, como brecha da graça, liberará o dom e a           

oportunidade do arrependimento. Estou batendo na porta de muitos         

corações agora. Quando Eu agir, será rápido, porque Minha justiça é           

verdadeira, limpa, é totalmente justa porque Minhas balanças são         

verdadeiras e perfeitas. 

Embora você tenha se demorado muito em oração, gemidos e          

suspiros, não tenha medo! Meus filhos, seus inimigos não devem          
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ultrapassá-lo. Suas vidas e as de sua família são guardadas por Mim, pois             

sua vida Me pertence. 

Venha ver meus filhos, olhe! Não te trouxe até aqui em segurança?            

Não nadei em águas profundas com você em tempos passados? Meu braço é             

muito curto para salvar você continuamente? Pois na verdade vos digo que            

resgatarei o que é Meu, dia-após-dia porque Eu te amo. Sim, Eu te amo com               

um amor eterno. 

Não tenha medo, oh pequeno Jacó, pois Eu sou o Deus de Abraão,             

Isaque e Jacó. Eu sou a Rocha das Eras. Eu sou Aquele que era, e quem é, e                  

quem está por vir. 

Não tenha medo, oh pequeno Israel, porque Eu te remi. Tu és Meu.             

Todos os cabelos da sua cabeça estão numerados! Minha presença vai           

adiante com você. Ela sempre foi com você e continuará a acompanhá-lo até             

bem no fim. 

Sim, Eu sou um Juiz Justo e no meu tempo determinado, Eu            

derramarei a Minha Palavra sobre as cabeças deles, pois a Minha Palavra é             

como um martelo. Minha Palavra é como uma faca de dois gumes e, no meu               

tempo exato, punirei com castigo no Meu tempo perfeito. Minha ira é tão             

grande quanto Minha misericórdia. A Minha medida é verdadeira. O Meu           

tempo determinado nunca é tarde. Eu estou sempre na hora. 

Os inimigos estão ao seu redor, os leões estão rugindo, cobras, lobos            

vorazes não têm poder sobre você pois Sou Eu quem está segurando você!             

Minhas asas enormes te protegem. Nenhum mal lhe acontecerá. Nenhum          

instrumento deve tocá-lo para ferí-lo. 

Armas se levantarão, palavras se formarão como flechas ardentes,         

mas Eu o livrarei toda vez. Eu te libertarei. Eu romperei todo laço de alma               

perversa que o uniu aos homens perversos. Meus anjos estão acampados ao            

seu redor. Eles vestem seus capacetes e seus escudos estão no lugar para             

desviar tudo o que vem contra você. 

Eu declaro sobre você agora, Meus filhos, que nenhuma arma forjada           

contra você, embora muitos tenham tentado, não dará em nada. Tudo será            

soprado no vento em céus vazios. A tirania estará longe de você, assim             

como o terror que será removido a sua volta e quem quer que o atinja de                

qualquer forma se renderá a você. 

Eles se curvarão a você como irmãos de José. Eles serão baixados em             

orgulho, ó Meus filhos. Não temas Meus pequeninos, não temas, porque Eu            

estou contigo. Condenarás toda língua mentirosa e Minhas flechas rápidas          

virão e punirão todos os transgressores. Aqueles que procuram matar Meus           

filhos que estão entrando na Glória! Carvões ardentes são colocados sobre           

suas cabeças e Minha flecha guerreira está endireitada, pronta e arrumada           

para ser lançada com precisão exata. 
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Meus anjos esperam. Eles sempre esperam Meu comando pois Meus          

caminhos são ordenados e precisos porque Eu sou um Juiz Justo. 

Entregue o seu caminho ao Senhor, deixe espaço para a Minha Ira,            

confie em Mim, pois agirei com rapidez e grande velocidade. Eu não tenho te              

falado que a tua justificação vem de Mim, meus filhos? Fique quieto e espere              

no SENHOR. Não se preocupe, pois logo o homem ímpio não existirá mais. 

Eu sou um Juiz Justo e todas as Minhas Maneiras são perfeitas e estes              

são os momentos em que a Verdade está diante de toda a maldade, mas              

eles a percebem não porque são como Pilatos que respondeu: 'O que é a              

verdade?'. 
Meus filhos, Meu reino não é deste mundo pois Eu sou de cima e Meu               

Pai é de cima e aqueles nascidos de cima devem devem colocar todas as              

coisas em Minhas Mãos do mesmo jeito que eu coloquei Minha vida nas Mãos              

de Meu Pai. Todos que estão do lado da verdade Me escutam. Lembre-se, Eu              

escolhi você. Você não Me escolheu. Eu escolhi você para sair deste mundo. 

Eu ri dos ímpios, pois o fim deles está à vista e, embora eles              

conspirem contra vocês Meus filhos, Meu ungido, o próprio reino deles e os             

dias deles estão chegando ao fim. Eles devem ser consumidos e se tornarão             

em fumaça e serão completamente destruídos. 

Grande é a tua paz, Meus filhos, quando colocares todas as coisas nas             

Minhas Mãos, e grande será a paz dos teus filhos. Pois, como Noé era justo e                

achou graça aos meus olhos, salvei toda a sua família. Como Raabe            

acreditava nos filhos de Israel em Jericó, Eu salvei toda a sua família. E Ló               

acreditava nos anjos que julgariam sobre Sodoma e Gomorra, assim          

também aqueles que acreditavam foram salvos da destruição. 

Busquem a paz Meus filhos. Busquem a paz e persegue ela.           

Humilhem-se sob a Poderosa Mão de Deus e Ele os levantará em seu devido              

tempo.  

Digo-te a verdade que apenas um futuro espera para aqueles que são            

irrepreensíveis e buscam a paz. Mas para o ímpio que não se importa, nem              

teme ao SENHOR que não há futuro pela frente. Pois conheço aqueles que             

buscam a paz, mas também conheço aqueles que apenas desejam a guerra. 

Minha misericórdia está aqui para todos os que invocam o nome do            

Senhor. Também o Meu julgamento está definido, porque Eu sou um juiz            

justo e todos os Meus caminhos são justos. 

Preste atenção! Eu sou o SENHOR e vocês são meus filhos de glória.             

Tu és a minha herança e Eu te salvarei da boca dos leões, mentiras              

perversas semeadas por línguas enganadoras. 

Preste atenção! Eu sou o Senhor, chama-Me e Eu te livrarei. Eu te             

livrarei continuamente como um pássaro libertado da sua jaula. Farei o bem            
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aos que são retos de coração e derrubarei brasas na cabeça das pessoas que              

amam e vivem uma mentira. 

Eu sou um Deus justo e todos os Meus feitos são justos. Eu sou um               

Juiz Justo, então seja paciente, seja forte, todos os que esperam no Senhor. 

A tua justificação é de Mim, declara o SENHOR, e Eu decreto que             

nenhuma arma forjada contra ti, nem flecha, nem espada, nem palavra será            

imposta à tua mente, coração, alma e corpo.  

 

Esta é a herança daqueles que são servos do SENHOR. 

 

A tua justificação é de mim, declara o SENHOR 
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