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ONDAS DE JULGAMENTO 

 

Palavra recebida em 22 de março de 2020 

 

Escrituras: 

João 1: 1-18 

1 João 1 

 

Ondas de julgamentos que muitas, muitas estão por vir. 

 

Assim diz o Senhor... 

 

Paz! paz!, eles dizem. Quando não há paz. Quando a paz chegar,            

também vem a destruição. Uma atrás da outra, incremento por incremento. 

Ondas de julgamento acontecerão cada vez com mais intensidade. 

Por muito tempo até agora, o homem não tem acreditado em Deus.            

Por muito tempo, porém, apesar de ser um momento minúsculo no tempo, o             

homem tem acreditado que ele é Deus. As ondas de julgamentos virão com             

poder do alto e a cada tentativa do homem de trazer resoluções, eles             

fracassarão. 

O que é o homem mortal para que te lembres dele? As ondas de              

julgamento acontecerão uma após a outra. Uma deve proceder a outra.           

Algumas devem acontecer ao mesmo tempo de uma outra e não haverá            

solução que possa ser implementada. 

Nenhuma solução será encontrada. Nenhum método eficaz será        

encontrado, pois todos estão olhando para o homem e não para o acima. 

Ondas após ondas devem cair do alto como tijolos e se desintegrando            

em pó. Carne após carne serão desintegradas em destruição e morte. 

O Destruidor tem sido libertado. O Destruidor, o dragão vermelho,          

vem dos céus e desce sobre as obras das mãos dos homens. Ele derrubará a               

cada grandes ídolos criados pelo homem. 

Dagon [deus pagão da fertilidade dos Filisteus] foi somente uma          

sombra, uma sombra, da raiva e vingança é do Senhor. 

Por acaso é uma coisa pequena que Eu, o Senhor, farei acontecer a             

Minha Palavra. As nações não são mais do que uma gota de água no oceano.               

Os homens são meros gafanhotos. Homens mortais que estão no orgulho,           

vocês amam cobiçar a carne. Vocês amam blasfemar contra o Deus santo            

em seus corações. 
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Eu tenho estado ausente no coração do homem, o Senhor disse;           

morto, enterrado e desaparecido no vestígio da superstição. Desaparecido         

nos livros de fábulas, histórias e contos de fadas. 

Eu tenho desaparecido como as mãos arrogantes que, no verão,          

derrubam as moscas no ar que estão incomodando. 

Acontecerão choques de perplexidade que todo o homem cairá         

enquanto Eu sopro onda-após-onda de destruição. Onda-após-onda dos        

Meus julgamentos para os mágicos, os feiticeiros, os adúlteros, os          

mentirosos, os covardes, pois todos são como pão mofado corrupto para           

mim. 

Muitos Me chamarão naquele dia. No dia em que Eu der as costas             

àqueles gritos de muitos a quem chamei, ano-após-ano,        

semana-após-semana, eles cairão em seu próprio poço de horror. 

Seus corações derretidos. Suas mentes perdidas. Enquanto perdiam de         

tempo em tempo as suas chances de ter a graça; mas, agora, perdida para              

sempre o arrebatamento do arrependimento. 

O reconhecimento os mergulhará em profunda angústia e os corações          

quebrarão em um arrependimento que não está mais disponível. 

Pois Eu não disse em Minha palavra que Eu não ouvirei os gritos             

daqueles que nunca desejaram ouvir a minha palavra. 

Paz, paz quando não há paz para nós. Quando essas palavras forem            

ditas, destruição repentina cairá, onda-após-onda, após-onda. 

 

O Senhor continua … 

 

O tempo é curto, Minha amada noiva. Todos os eventos humanos           

desceram rapidamente baseado no contexto da Minha palavra sendo         

cumprida, como declarada. 

Não se assuste, Minha noiva, embora você tenha lamentado, só por           

um momento, seu luto se tornará dança. Você estava lamentando em           

canções de louvor ao seu Deus. 

Aproxime-se de Mim, Meus filhos. Descansem em Mim enquanto Eu os           

conduzo através da cruz das aflições para a vida eterna. 

O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 

Tudo será apenas como um sussurro do tempo. Um tempo em que            

estendi Minha graça a você para trazer a salvação ao meu filho Jesus. 

Tudo é graça. Tudo é Minha graça-sobre-graça, que já foi dada para            

você que tem acreditado. Você tem aceitado. Você tem proclamando. 

Venha Meu amado, tudo está bem. Tudo está se cumprindo do jeito            

que deve ser. 
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Não tem Minha palavra declarado isso: ‘No princípio era o Verbo, e o             

Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus’. 

 

Eu sou aquele que é, e que era, e que há de vir. 

 

Meu nome é fiel e verdadeiro. 
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