
 

NÃO HÁ MAIS ATRASO 

 

Salmos 50: 1-23  

Lucas 3:4-18 

 

Quando comecei a escrever, e o Espírito Santo segurou minha caneta.  

 

Foi assim que eu me abri! Não percebendo o que o Senhor faria.  

Escrevi ... 

 

Querido Senhor, 

Hoje lhe digo, 'a batalha pertence a você, Senhor'. Deixe-me dizer,           

mesmo agora, falando, que está ocorrendo uma grande batalha, mas é a            

batalha do Senhor. Louve a Deus. 

Eu lhe dou hoje e digo 'a batalha pertence a você, Senhor'. Você é o               

meu Senhor e Rei. Você domina tudo e todos os eventos. Fiquei realmente             

surpreso com essas palavras chegando. Eu não estava esperando isso. 

Eu continuo ... 

Seus propósitos controlam todos os planos do homem. Nós o          

adoramos, Senhor, ao declararmos sua soberania sobre o homem e a Besta.            

Sobre os pássaros do ar, o gado, os peixes e todas as coisas rastejantes. 

O Seu fôlego é o nossa fôlego. O Seu desejo é o nosso desejo, Senhor.  

Fala hoje Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Que o que eu             

compartilhe traga glória, honra e produza frutos em harmonia com o           

arrependimento. 

A sua ira está aqui. Seu Amor e Misericórdia estão aqui nestes últimos             

dias. Horas finais de todas as horas finais. 

Deus é o SENHOR! Mantenha-nos escondidos sob a sombra das Suas           

asas. Mova-nos Senhor pelo poder do Seu poderoso nome. Sopre sobre nós            

o Seu Ruach (Espírito). 

Levante o seu exército, seu povo, para a santidade. Pois nós somos o             

seu povo. Somos separados, pessoas peculiares, sagradas para você.         

Separe, oh! Santo de Israel. Renove a Sua Glória. Você que é o Grande Eu               

Sou. 

Nós nos consagramos diante de você, Rei de Israel, El Shaddai. Fique            

calmo e ore com desejo fervoroso que o Senhor trará O seu Fogo Sagrado.              

Toda a glória pertence a você, oh! Senhor Deus, Todo-Poderoso. 

Toda honra é para O seu nome. Você que é o Deus Altíssimo. Venha o               

Espírito Santo com o fogo refinador. Venha o Espírito Santo e ainda mais             

entre nós neste dia. 
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Que nossos corações se curvem neste dia e sempre para revelar O seu             

nome, que é o nome acima de todos os nomes. 

Aqueles que se perderam, que ouçam o seu chamado quando a           

trombeta soar do céu. Que eles voltem para você com toda honestidade,            

confessando os seus pecados diante de você. 

Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que foi, e é, e             

está por vir. A terra inteira está cheia da Sua glória. Glória ao Cordeiro de               

Deus que foi morto por nós. 

Obrigado Jesus! pois você é O Poderoso. Você é nosso Pai eterno. Você             

é nosso Príncipe da Paz.  

Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso! E Ele está sentado à direita do             

Pai. 

 Pois você declara: 'Eu e o Pai somos Um'.  

Que a sua vontade seja a nossa vontade, Senhor, em todos os Seus             

mandamentos de obediência. 

Perdoa nossos caminhos, Pai. Perdoe-nos por termos colocados        

pessoas, filhos, coisas, coisas adoradores escondidas, em Seu lugar. 

Perdoa-nos pai, nós oramos! Perdoa os nossos filhos. Perdoa as nossas           

famílias. Perdoa as nossas vilas e aldeias, cidades e comunidades por           

abandonar o único e verdadeiro Deus vivo - o possuidor do céu e da terra - o                 

Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 

Nós te rogamos, óh Senhor, neste dia, quando dobramos os joelhos           

diante de ti. Nós chegamos em humilde adoração perante o Senhor. Todos            

somos culpados, Senhor. Nós trazemos nossa confissão, nossa culpa, diante          

de você neste dia.  

Nós temos te abandonado. Nós temos colocado de lado o Seu Espírito            

Santo. E O colocamos em um lugar onde ele não pode residir porque os              

nossos pecados estão sempre diante de nós.  

Perdoa-nos pai! Nós temos colocado O Seu precioso filho, Jesus, que           

morreu por nós e derramou o Seu sangue para cobrir os nossos pecados.             

Nós temos desprezado Ele, embora declaramos o nome Dele. 

Pai Celestial, sabemos que você está aqui. Você está fazendo a Sua            

presença conhecida. A Sua mão está sobre nós enquanto o Senhor derrama            

O seu santo fogo refinador. 

Quebre os nossos pescoços! Derruba o nosso orgulho quando nos          

submetemos a você - oh! poderoso Deus de Israel. 

Humilha-nos, Senhor! para que, no devido tempo, você nos levante,          

para ser uma noiva pura e imaculada, pronta para receber o Seu noivo. 

Toque o shofar! Toque seus alarmes do céu! Soem as trombetas em            

toda parte para serem ouvidas em toda a terra que lhe pertence. 
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Toquem as trombetas, pois o Rei está chegando. O Rei está chegando!            

Toque o shofar. Toque o shofar! Santo, santo, santo é o Senhor Deus             

Todo-Poderoso que foi, e é, e está por vir. 

A linha de Judá governa de Sião. Tudo está exposto. Tudo está em             

ruínas. Tudo é como poeira. Todos correrão e se esconderão na descida do             

Rei de toda a criação. 

'Tudo é meu', declara o Senhor. 'O ouro e a prata são meus. O gado               

em mil colinas são meus'.  
O Rei está chegando, 'Eis que Eu estou chegando'.  

Preparai o caminho do Senhor. Não há mais tempo. Não há mais            

atraso. 

Preparar-se pois a Minha recompensa vem comigo e Eu vou dar a            

todos as suas recompensas. 

Para aqueles que tem feito o mal, receberão a condenação eterna.           

Para aqueles que tem feito o que é certo diante dos Meus olhos, receberão a               

vida eterna. 

EU SOU QUE EU SOU. Deus não deve ser zombado.  

Não há mais tempo. Não há mais atraso. 

Arrependa-se. Arrependa-se em pó e cinzas. 

Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se em pó e cinzas. 

Quem é sujo, seja sujo ainda. 
Mas, para o Meu povo, para o meu povo, Eu declaro: ‘Meu povo             

separado, meu santo sacerdócio, se afastem’.  

Saia e não toque em nada imundo. 'Espera em mim', diz o Senhor.             

'Espere por mim'. Espere no Meu descanso. E descanse de seus próprios            

trabalhos. 

Eu sou o Senhor 

Não há mais atraso.  

 

** Deus te abençoe. obrigado. Obrigado por ouvir e o Senhor me disse             

para não acrescentar mais nada. **  
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