
 

A Queda Iminente da Babilônia 

 

Isaías 47 

Isaías 40:6-11 

Salmo 37 

Gênesis 22 

Gênesis 24:56 

 

Pergunte e você receberá. Bata na porta e ela será aberta para você.             

Procurai e encontrareis. 

Meus filhos! Meus amados filhos! a cortina está caindo. O fim está à             

vista. Embora você passe por muitas turbulências e testes, saiba que Minha            

palavra permanece e dura para sempre. 

Minha palavra permanece forte e é eterna, porque Eu sou Seu Deus            

Eterno. Eu sou de Eternidade a Eternidade. Eu sou O Seu Príncipe da paz. Eu               

sou O Seu Pai eterno. Eu sou O seu maravilhoso conselheiro. 

Não se preocupe, Meus filhos! com os malfeitores ao seu redor. Não            

deixe que seus corações sejam perturbados, pois Eu estou com você agora.            

Eu estou colocando muitos de vocês em teste como Abraão, para removê-los            

do medo do homem. 

Pois este é um tempo em que ninguém te deterá do que Eu lhe              

ordenei. Eu concedi sucesso em muitas áreas da sua vida, pois você também             

serve ao Deus Vivo. Então, não deixe ninguém roubar a sua coroa enquanto             

você Me serve e persevera até o fim. 

Agora, não é hora de recuar, Meus filhos. Pois esta é a etapa final de               

sua jornada aqui na Terra. 

Para alguns de vocês, Eu digo, não demore em seguir Minhas           

instruções - para se afastar do mal. Pois se você escolher mesmo em parte,              

é como se estivesse escolhido o todo. [Jacky: O Senhor está dizendo que,             

mesmo que você tenha um pé no mal, seria a mesma coisa que estivessem              

os dois no mal. É isso que o Senhor está dizendo]. 

Escolha hoje a quem você deve servir! É isso que Eu hoje te aviso e               

aconselho. Eu não conhecerei nenhuma pessoa ímpia. Eu desejo obediência          

mais do que sacrifício. Eu sou o Senhor! 

O teste e as provações devem aperfeiçoar as coisas para a santidade,            

pois sem a santidade você não pode ver Deus. 

Como Eu posso abençoá-lo quando você ainda tem um pé no campo            

do mal? O Meu braço é muito curto para atender a todas as suas              

necessidades? O Meu braço está muito curto para salvar? Pois em verdade            
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vos digo que terei compaixão em quem terei compaixão. E misericórdia em            

quem terei misericórdia. 

Meus anjos estão aqui! Eu estou aqui! Desci para ver o clamor do             

pecado em todas as cidades e vilas sobre os habitantes da Terra. O fogo que               

removerá esse mal virá do próprio céu. Muitos vão temer e tremer enquanto             

Eu proclamo as Minhas palavras de julgamento desde o céus. 

Eu digo a muitos: Me busque! e você Me encontrará, se você Me             

procurar com todo o Seu coração. Eu digo me procure e viva. Eu não posso               

enfatizar o suficiente que o que está por vir é desolação, luto e destruição. 

O que está por vir são incêndios inextinguíveis. Fogos não da terra.            

Mas fogo do próprio céu a vindo das taças da Minha ira. O que está por vir                 

são tempestades, granizo e relâmpagos dos Meus armazéns no céu;          

diferente de tudo que você já viu.  

Eu sou o senhor! 

Muitos gritam dizendo para não falar dessas calamidades; como         

também, não diga mais a palavra sem precedentes.  

Presta atenção! diz o Senhor! Eu digo que você está vivendo em            

tempos sem precedentes. Tempos desconhecidos como nunca visto antes. O          

que está por vir para esta geração é inigualável, incomparável ou nunca            

experimentado, pois é uma geração má e adúltera; pior que Sodoma e            

Gomorra. 

E muitos endurecerão seus corações com Minhas palavras. E em seu           

próprio raciocínio, Eles Me rejeitão e os avisos que Eu dou. 

Por que voltar ao que você sabe com sua própria força e raciocínio?             

Por que você duplica seus maus esforços para se conformar com o padrão             

deste mundo? Por que copiar maus caminhos? Por que tantos de vocês,            

usando o Meu nome, ainda vivem como o mundo em todo o seu mal? No               

entanto, mesmo agora, Eu sei quem são realmente Meus. 

Eu conheço aqueles que São minhas ovelhas. Aqueles que Me seguem           

de todo coração. Aqueles que andam pela fé e confiam em mim. Aqueles             

que serão totalmente obedientes a Mim e ao Meu evangelho. 

Então, Eu lhe digo hoje: pergunte e você receberá; procura e           

encontrarás; bata e a porta e será aberta para você. 

Não viva do passado! Veja, Eu estou fazendo uma coisa nova! Você            

não consegue ver isso? O caminho a seguir para os Meus verdadeiros filhos             

nunca foi visto ou andado antes. É incomum e diferente de tudo que você já               

conheceu. Somente aqueles que são purificados pelo Meu sangue, aqueles          

que são irrepreensíveis e intocados devem viajar esta última jornada para a            

vida eterna. 

Este é um caminho desconhecido e nunca visto, pois é criado pela fé, e              

somente pela fé. 
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Tudo ao seu redor está arruinando com corrupção. Tudo é um esgoto,            

imundo! Tudo é um vidro quebrado, sujo e manchado pelo pecado. 

Então, para Meus filhos, Eu digo: seja santo, porque Eu, o Senhor seu             

Deus, sou santo. 

Pois sem a santidade, você não pode ver Deus! Sem a santidade, você             

não pode pôr os seus pés no Meu Santo Monte! 

Esteja preparado para a minha próxima onda de julgamentos! Trema!,          

oh!, terra! Pois Eu sou o Senhor e não terei outros deuses diante de mim. 

A abominação e a desolação é um poema para os habitantes de toda a              

Terra. 

Humilhe-se diante do Santo de Israel, O seu único salvador. O seu            

único Redentor. 

Então, agora escute os amantes do prazer, ouça aqueles que se           

apóiam em luxo e segurança e aqueles que decretam que são deuses em             

seu próprio destino. Eis que Eu estou prestes a abalar as nações com mais              

fervor, pois Eu sou zeloso pelos Meus próprios filhos - para levá-los a             

terrenos mais altos debaixo das minhas asas. 

Atenção, EU SOU QUE EU SOU. 

 

*** Há outras escrituras que o Senhor lhe trouxe à mente: Isaías 6:1-13  
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