
Fonte: https://www.spreaker.com/user/jackyannjulyan/the-wedding-feast-is-ready 

 

2020.12.05 - Jacky Julyan - A Festa de Casamento Está Pronta 

 

A Festa de Casamento Está Pronta 

 

Escrituras: Mateus 22:1-14; Salmos 50; Salmos 14, Apocalipse        

3:14-22 e 1 João 2:15-17 

 

ASSIM DIZ O SENHOR... 

 

Esta é a última chamada do Clarim [2 Crônicas 15:14 ‘buzina’,           

’corneta’]. Este é o Meu chamado final [Lembre-se da parábola, chamado           

duas vezes] para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir e um               

coração para perceber, para que vocês possam se voltar e se arrepender e             

buscar ao Senhor e Ele os curará. Ele perdoará todos os seus pecados. 

Pois em verdade vos digo que as trombetas têm soado desde os céus,             

e não prestais atenção à urgência dos tempos. Você não deu atenção ao             

lamento e ranger de dentes para a Escuridão que se aproxima rapidamente -             

está logo na esquina. 

Um tolo diz em seu coração que Deus não existe, mas Eu digo ao Meu               

povo hoje que aqueles que não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo estão             

mais perto do Reino de Deus do que você e isso também é verdade e está                

em Mateus 22. 

Porque este é o que Senhor dizendo agora que Ele vai sair pelas             

estradas e pelas estradas e conseguir mais convidados para o casamento           

porque os outros não valeram a pena. Isso é o que o Senhor está dizendo               

agora. 

Aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo           

nesta última chamada da colheita, estão na verdade mais próximos do reino            

de Deus do que daqueles que foram convidados, duas vezes, e rejeitaram o             

Senhor. 

Digo isso para sua vergonha [isto é pelo povo de Deus] porque você             

estuda as escrituras com um coração de pedra e não de carne. Você estuda              

as escrituras com seu próprio raciocínio. Você usa sua mente, mas seu            

coração está longe de mim. 

Eu, Jesus, não vim para julgar e nem para condenar.  

Meu povo, aqueles que afirmam Me seguir, rejeitaram aqueles que Eu           

amo. Você os afasta daqueles que precisam saber que vim pelos perdidos. 
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Pretendo libertar muitos, mas você os amarrou com muitas palavras          

religiosas. Você reivindicou o céu, mas não percebe que é cego, nu,            

enlouquecido e pobre. 

Você estuda as escrituras, mas não vem a Mim, Jesus, para receber o             

Meu conselho.  

Você lê as escrituras e nelas tem esperança de vida eterna. Vocês são             

os convidados na Festa de casamento, sem roupas nupciais. 

Eu vim pelos pecadores, e não pelos justos. Eu vim pelos enfermos e             

não pelos que estão bem. Enviei muitos de Meus servos para chamá-lo para             

vir à Festa de casamento, mas você os estragou e contaminou. Você o             

atacou por causa das Minhas palavras. E essas pessoas que fazem isso, elas             

tropeçam por causa das Minhas Palavras. 

Eu conheço o coração de cada homem. Conheço aqueles que têm um            

coração verdadeiro, pois sempre conheci, desde o início, aqueles que Me           

servirão em amor e verdade em toda a retidão. 

Eu sempre conheci aqueles que devem andar comigo, Me seguir acima           

de qualquer outra pessoa. 

Eu te digo a verdade hoje... eles estão entre os poucos porque Eu uso              

como Gideão com apenas 300 homens; como eu levantei Abraão e os            

homens de sua própria casa que era um pouco mais de que trezentos             

homens para resgatar lote. Eles estão em poucos. E assim como Eu escolhi             

os 12, assim Eu levantarei poucos. 

Eu levantei poucos. Aqueles que confiam e sabem em seus corações           

que não é por força, nem por poder, mas pelo Meu espírito, diz o Senhor. 

Não se deixe enganar nesta hora tardia. O anjo da Luz, o próprio             

Lúcifer, está muito, muito ocupado.  

Mas Meu povo, Meus verdadeiros filhos, espera por mim. Espere para           

ouvir apenas a voz do pastor. 

Meus verdadeiros filhos, peguem a cruz diariamente e Me seguem          

somente, pois Eu sou o Bom Pastor e dei Minha vida por Minhas ovelhas. E               

ninguém os tirará da minha mão. 

Examinem seus caminhos. Permaneçam em mim. Permaneça em        

minha palavra. Aqueles que guardam a Minha Palavra, ouvem e obedecem.           

Eles ouvem o meu Espírito Santo. 

O fruto do Espírito Santo é este: 'Prestem atenção, Meus verdadeiros           

filhos; dê frutos desta boa árvore; amor, alegria, paz, paciência, amável,           

gentileza, bondade, auto-controle’, pois uma árvore é conhecida por seus          

frutos. 

Não se engane nesta hora. A meia-noite está aqui. A Festa de            

Casamento está preparada.  
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Onde está o arrependimento? 

Siga os passos com o fruto do arrependimento, pois Eu lhes digo a             

verdade que há muitos com víboras em sua língua. Muitos foram enganados            

por Satanás que se disfarça como um anjo de luz. O coração é             

desesperadamente fraco, quem pode perceber suas próprias flechas.  

Acorde! Acorde! Arrependam-se... Eu estou à porta! 

Já marquei aqueles como Caim. Já selei aqueles que Me pertencem. 

Deus não pode ser zombado. Ele examina os corações de todos os            

homens. Não há nada que escapa de Seus olhos, que percorre a Terra de              

um lado para o outro. 

Eu estou com os poucos. Eu estou com os justos. 

Sim, esta é a última chamada de clarim.  

As trombetas tem soado abertamente, e mesmo assim, muitos estão          

acomodados em seus pecados. 

O portão é estreito. O caminho é acentuado. O caminho é de            

longanimidade. 

Eu tenho chamado muitos para Me seguir, mas, em suas cegueira           

espirituais, eles ouvem a voz do diabo. A voz da carne. A voz desta terra. 

Em verdade Eu vos digo que qualquer pessoa que ame qualquer uma            

dessas coisas, está em inimizade com Meu pai. 

Arrependa-se, pois o Reino de Deus está próximo. 

O tempo é curto. Acorde! Arrepender-se. 
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