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UM VISITA PROFÉTICA DE UM OUTRO JESUS 

 

“Em vários dos livros que escrevi, escrevi em profundidade sobre as três            

diferentes visitas que recebi de Jesus Cristo. Cada encontro foi aterrorizante,           

de tirar o fôlego e mudar a vida. Como resultado dessas visitas, eu defini o               

verdadeiro temor do Senhor como contemplando a beleza pura que faz você            

tremer. 

Ontem à noite, em um sonho profético, ele apareceu para mim de novo ...              

mas quando me aproximei, percebi instantaneamente que não era ele ... era            

um impostor. 

Agarrei-o pela garganta e disse: "Quem é você?" Com olhos deslumbrantes           

e um tipo de sedução gritante que eu nunca vou esquecer, ele disse: "Eu              

sou outro Jesus". Eu imediatamente deixei-o ir e ele começou a rir ... uma              

gargalhada arrepiante que passou pela minha espinha. 

Por alguma razão, comecei a exigir quais eram suas ordens de marcha. Para             

onde ele estava indo e por quê? 

Com raiva, ele disse: “Eu só posso ir aonde for bem-vindo e não onde eu               

quiser porque o Filho do Homem me conteve”. 

Eu disse: “Quem algum dia te receberia no meio deles?” Ele começou a rir              

de novo… uma gargalhada profunda riu e disse: “Estou fazendo meu           

caminho por toda a costa oeste. Muitas das igrejas lá me amam. Eles             

também me amam nas salas de aula da América no Oriente, onde debatem             

abertamente teologia. E acima de tudo, sou prontamente bem-vindo em          

muitas equipes de adoração na América. Eles apenas amam que eu escreva            

as músicas e conduzam as pessoas em adoração. ” 

Imediat 

amente ele desapareceu e eu me sentei na minha cama. 
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Eu ainda estou processando, mas acredito que é hora de muitos de nós,             

embora possa ser difícil, começar a entender a verdade de que poderia            

haver outro Jesus escrevendo muitas canções de adoração na América, há           

outro Jesus andando nossas salas de aula em universidades cristãs e liberais            

debatendo teologia, e este falso Cristo está se infiltrando nas igrejas da            

Costa Oeste como nunca antes e ele não vai parar até que ele seja exposto,               

resistido e expulso. 

Lembre-se, este "outro Jesus" e espírito só pode ir onde é bem-vindo! O             

Filho do Homem o conteve e ele não entrará em lugares que conhecem e              

adoram o verdadeiro Jesus de Nazaré! (Veja a Escritura abaixo) ”- 

Jeremias Johnson 

 

2 Coríntios 11:4 

“Porque se alguém vem a você e prega um Jesus que não seja o Jesus que                

nós pregamos, ou se você recebe um espírito diferente do Espírito que você             

recebeu, ou um evangelho diferente do que você aceitou, você aguenta com            

facilidade”. 

 

2 


