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IGREJA DO FIM DOS TEMPOS  

Recebido em: 06/06/2019 

 

Neste estranho sonho, foi-me dado um bebê para cuidar. Não era meu, e não era minha responsabilidade.  

 

No entanto, ninguém parecia interessado em cuidar desse bebê, a não ser eu. Percebi que o bebê só tinha fralda                    

e nada mais. A fralda estava suja e precisava ser trocada, então desesperadamente resolvi procurar uma fralda                 

limpa. A princípio perguntei quem eram os seus parentes para que pudessem trocar as fraldas, mas eles não                  

sabiam como trocar uma fralda, achei muito estranho. Então fui a procura de uma fralda para esta pobre criança                   

que estava muito desconfortável. Após ter perguntado para algumas pessoas ao meu redor, veio alguém até mim                 

e deu-me uma direção, assim pude  ir à loja e comprar uma fralda.  

FIM DO SONHO  

 

INTERPRETAÇÃO:  

Ao despertar, recebi uma interpretação imediata.  

 

O bebê representava o estado da igreja hoje. Muitos Pastores não deram a devida importância para a PALAVRA                  

DE DEUS. (Por favor, leia Ezequiel 34 sobre estes pastores irresponsáveis.), portanto, estas “crianças              

espirituais” não estão aprendendo como andar em pureza, retidão e arrependimento, mas sim vivendo vidas               

mundanas e sem arrependimento.  

 

O SENHOR me deu a palavra “PROFANADO”. Como se fosse um bebê “contaminado” no sonho, a igreja se                  

tornou “MACULADA”, o que significa: “Se tornou sujo, impuro, manchada e degradada.  

 

Nas Escrituras, o Livro de Ezequiel fala sobre algumas maneiras de como o povo de DEUS se contamina:  

 

1) Por idolatria = elevar qualquer coisa ou alguém acima do SENHOR (Ezequiel 22:4)  

 

2) ignorando o sábado de DEUS (Ezequiel 23:38)  

 

3) Sendo conivente com o pecado e comércio desonesto nas igrejas (Ezequiel 28:18)  

 

4) Se contaminado no seu próprio caminho. (Ezequiel 36:17)  
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5) Fazendo abominações e profanando o nome do SENHOR (Ezequiel 43:8) Jesus menciona estas coisas que                

contaminam as pessoas: “Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição,             

furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.” Mateus 15:19 ARC  

 

Os filhos do SENHOR Jesus precisam perceber o estado e suas condições, e CAMINHAREM com Ele até o fim                   

dos tempos.  

 

Se ao menos as igrejas pregassem quão perto estamos do retorno do SENHOR, e que estamos                

verdadeiramente vivendo,os últimos dias, então, creio, que haveria um grande movimento de verdadeiro             

ARREPENDIMENTO.  

 

Estamos vivendo agora na era da igreja 'Laodiceia'......esta é a igreja do tempo do fim que está se tornando                   

apóstata. Apenas um tipo de remanescente está verdadeiramente vivendo para o SENHOR Jesus e servindo-O. 

 

Isto é o que JESUS diz sobre a “igreja do tempo do fim: " E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve:                         

isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem                      

és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente! Assim, porque és morno e não és frio nem quente,                    

vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta (e não sabes que                    

és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu), aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,                    

para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que                     

unjas os olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:14 - 18 ARC  

 

MENSAGEM:  

 

“Há muitos bebês em MINHA igreja que não sabem como cuidar de si mesmos espiritualmente. Eles olham para                  

os outros em virtude da sua condição espiritual, e não para Mim. Eles estão sentados em bancos de igreja e                    

também on-line, ouvindo e observando coisas que não vêm de Mim, mas do próprio coração do homem e do seu                    

inimigo mútuo, satanás. Eles estão sujos e não estão prontos para entrar no Meu reino. Eles precisam de roupas                   

limpas e puras. Isso só pode ser feito através da MINHA PALAVRA. Eles são como “bebês” a procurando leite                   

espiritual fácil. Eles enchem suas barrigas com o que eles podem obter dos outros, e não de Mim. Eles estão                    

com preguiça de procurar MINHA voz por conta própria. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Traduzido para a língua portuguesa por “OsMisteriosdeDeus.com” 

Fonte: https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/blog/prophetic-message-the-end-times-defiled-church 
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