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AS 10 PRAGAS 

aplique o sangue no batente da porta 

 

Em 8 de abril de 2020, acordei com estas palavras: 

10 PRAGAS… 

CADA UMA SERÁ PIOR DO QUE A OUTRA 

ISSO É UM CASTIGO POR TODA A CRUELDADE E PECADO NA           

TERRA. 

Voltei a dormir e ouvi: 

RODEADO POR UMA MULTIDÃO DE TESTEMUNHAS 

Quão oportuno é o SENHOR apresentar isso durante o primeiro dia da            

Páscoa! No mesmo dia que é comemorado quando o Senhor dos Exércitos            

mostrou Seu poder e poder, trazendo a última praga da morte sobre o Egito              

....... MAS protegeu SEU povo, os hebreus! Como eles foram protegidos?           

PELO SANGUE DO CORDEIRO !!! 

Devemos lembrar o que o Senhor fez naquela época, ao refletir sobre            

as testemunhas que correram diante de nós na corrida da fé em DEUS.             

Como eles, devemos avançar em nosso compromisso e confiar que ELE será            

fiel e fiel ao seu povo. 

"Portanto, nós também, por estarmos cercados por uma nuvem tão          

grande de testemunhas, deixemos de lado todo peso, e o pecado que tão             
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facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é            

apresentada, olhando para Jesus , o autor e consumador de nossa fé, que             

pela alegria que lhe foi proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e             

sentou-se à direita do trono de Deus ". Hebreus 12:1 

Creio que, como antes, o SENHOR agora estará protegendo também o           

seu povo, pois vemos MAIS pragas chegando à terra. Ele os levará a um              

local seguro, sob a sombra de Suas asas e para o deserto, onde os cuidará. 

Com a história verdadeira de Moisés e as Dez Pragas, (Êxodo 7-12),            

acredito que foi um prenúncio das coisas que virão nos últimos dias: - O 

Egito representa esse sistema e governo mundiais atuais. 

- Os hebreus representam o povo de DEUS que havia entrado em cativeiro             

nesse sistema pagão. 

- Moisés e Arão representam as duas testemunhas que virão nos últimos            

dias para invocar o poder de DEUS e o julgamento sobre a terra. (NÃO estou               

dizendo que as testemunhas são Moisés ou Arão ... apenas que são um             

'tipo'. 

Em 2020, agora estamos vendo julgamentos semelhantes sendo        

derramados sobre a terra, como rios e águas ficando vermelhos de sangue,            

uma praga gafanhotos e uma praga de doença. Estes são apenas o começo             

do que está por vir. 

Enquanto meditamos na Páscoa, quero encorajar todos a APLICAR O          

SANGUE DO CORDEIRO DE DEUS em seus batentes, semelhante ao que os            

hebreus fizeram como um sinal para a destruição do destruidor! Use óleo            

ungido e consagrado para representar o SANGUE DE JESUS. Faça isso           

diariamente durante o tempo da Páscoa com oração! 

COISAS A ORAR: 

1) Ore por o SENHOR DEUS ALTÍSSIMO exponha e destrua todos os            

planos de trevas e maldade com SUA luz brilhante e SANTA. 
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2) Ore pela misericórdia de DEUS sobre o seu povo, e para que o seu               

favor brilhe sobre os que andam humildemente no temor do          

SENHOR. 

3) Ore para se esconder sob a sombra de Suas asas. 

4) Ore para que ELE conceda a você paz, força e coragem durante             

esses últimos dias. 

5) Ore para que SEU PERFEITO seja feito em sua vida e na vida de               

seus irmãos 

6 ) Ore no Livro dos Salmos como uma ESPADA de Sua PALAVRA 

SANGUE DE JESUS: 

1 JOÃO 1:7, "Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, teremos              

comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo. Seu Filho nos              

purifica de todo pecado". 

APOCALIPSE 5:9, “E eles cantaram um novo cântico, dizendo:" Você é digno            

de pegar o livro e de abrir os seus selos; pois você foi morto e nos redimiu a                  

Deus pelo seu sangue, de todas as tribos e línguas; pessoas e nação". 

1 PEDRO 1:17-19, “E se você invocar o Pai, que sem parcialidade julga de              

acordo com o trabalho de cada um, conduza-se durante todo o tempo da sua              

[a] estadia aqui com medo; 18 sabendo que você não foi resgatado com [b]              

coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da sua conduta sem objetivo           

recebida pela tradição de seus pais, 19 mas com o precioso sangue de             

Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha." 

COLOSSENSES 1:13-14, "Ele nos libertou do poder das trevas e nos           

transportou para o reino do Filho de Seu amor, em quem temos a redenção              

pelo Seu sangue, [perdão] do perdão dos pecados." 

COLOSSENSES 1:20, " e por Ele reconciliar todas as coisas consigo mesmo,            

por Ele, sejam as coisas na terra ou no céu, tendo feito as pazes através do                

sangue de Sua cruz". 
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EFÉSIOS 1:7-9, "Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos            

pecados, de acordo com as riquezas da sua graça 8, que ele fez abundar em               

nossa direção com toda a sabedoria e prudência, tendo-nos conhecido o           

mistério da sua vontade, segundo a Sua. bom prazer que Ele propôs em si              

mesmo". 

1 JOÃO 1:7, "Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, teremos              

comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos              

limpará de todo pecado." 

ROMANOS 5:9, "Muito mais do que agora, tendo sido justificados pelo Seu            

sangue, seremos salvos da ira por meio dele". 

HEBREUS 10:19-20, “Portanto, irmãos, tendo ousadia [f] em entrar no          

Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele               

consagrou para nós, através do véu, isto é, Sua carne”. 

EFÉSIOS 2:13, "Mas agora em Cristo Jesus, você que já esteve longe, foi             

trazido pelo sangue de Cristo." 

HEBREUS 9:22, "E de acordo com a lei quase todas as coisas são purificadas              

com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão". 

HEBREUS 9:4, "quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito            

eterno se ofereceu sem mancha a Deus, purifica sua consciência de obras            

mortas para servir ao Deus vivo". 
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