
Fonte: 

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-the-downfall-of-america----intercessory-prayers-n

eeded 

https://www.youtube.com/watch?v=l1wzZkRtQ4w 

 

 

advertência profética: a queda da América / orações de intercessão          

necessárias! 

 

Recebi esta mensagem enquanto orava em 3 de agosto de 2019.  

 

Primeiro vi o SENHOR JESUS à distância. Em vez de vê-lo sentado na             

pedra branca, onde eu o vejo muitas vezes, ele estava em pé sobre aquela              

rocha, e parecia estar sobre a paisagem inteira. Eu fui lembrado que ELE é a               

ROCHA! 

"Ele é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos             

são justiça, um Deus de verdade e sem injustiça; justo e reto é ele",              

Deuteronômio 32:4. A mensagem que eu recebi foi uma chamada para a            

Oração de Intercessão para os Estados Unidos, a igreja perdida e morna. 

 

Definição de Oração Intercessora: 

"A oração de intercessão é a oração pelos outros. Um intercessor é aquele             

que toma o lugar de outro ou invoca o caso de outro. Um estudo bíblico               

define intercessão como "oração santa, crente e perseverante pela qual          

alguém suplica a Deus em nome de outra pessoa ou por outras pessoas que              

precisam desesperadamente da intervenção de Deus”.      

https://www.allaboutprayer.org/intercessory-prayer.htm 

 

Mensagem: 

"Eu sou a ROCHA, eu sou o caminho, a verdade e a vida e só há um                 

caminho para o PAI. e isso é através de CRISTO sozinho. 

Eu ouço o chamado de MINHAS ovelhas, e como o bom pastor, eu vou              

e cuido das suas necessidades! Aqueles que não estão comigo, eu espalhei. 

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-the-downfall-of-america----intercessory-prayers-needed
https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-the-downfall-of-america----intercessory-prayers-needed
https://www.youtube.com/watch?v=l1wzZkRtQ4w
https://www.allaboutprayer.org/intercessory-prayer.htm


Eu dou avisos sobre avisos, mas poucas pessoas os ouvem.          

Entretanto, mais uma vez mais vou soar o alarme do que está vindo sobre a               

terra. Há uma plano desleal e traiçoeiro para derrubar a América. Será a             

queda da América, se o MEU povo não orar. Não fazendo nada, eles estão              

entregam as suas próprias vidas para o MEU inimigo. 

Ore para que as pessoas acordem antes que seja tarde demais... para            

que eles também possam começar a orar! 

Onde estão as MINHAS pessoas sagradas e justas? Por que tudo esta            

silencioso, exceto por um pequeno remanescente? Eles não têm bocas para           

que possam orar para mim? Eles não têm ouvidos para que possam ouvir de              

mim? Eu estou batendo nas portas de seus corações, mas será que eles             

estão ouvindo? O inimigo os cegou para suas verdadeiras circunstâncias,          

então eles nem sequer sabem que estão prestes a serem pegos em uma             

armadilha da qual eles não conseguirão escapar. 

São as orações de fé que movem montanhas. Sem as orações dos            

santos, tudo estará perdido nesta terra outrora grandiosa. Eu levantarei          

completamente a MINHA mão de proteção e os julgamentos cairão          

rapidamente. Não tem que ser assim, mas MINHA igreja foi infiltrada, e se             

tornou fraca, assim como desamparada. (O julgamento começa na casa de           

DEUS!) 

O sal perdeu sua salinidade, e não é bom mais a não ser para ser               

pisado. Eu sofro pelo que está por vir, porque não precisava ser assim, pois              

o dilúvio (de julgamento) estava sendo retido por um tempo. A igreja deve             

ser a presença restritiva do ataque do mal, no entanto, ela foi neutralizada e              

a represa está prestes a quebrar! 

Há um remanescente, porém, que reteve o mal por um tempo. Estes            

Guerreiros de Oração serão abençoados e altamente recompensados,        

embora se tornem cansados, desiludidos e desanimados com o mal que os            

rodeia.  

Chamo a atenção desses poucos pequenos e preciosos e digo a eles            

que não desistam, mas continuem batalhando no ESPÍRITO. Eu ouço suas           

orações e estarei com eles mesmo em tempos de grande aflição. Eles têm             

um lugar especial no MEU coração, pois eles são o coração de DEUS. 

O tempo está diminuindo e logo não haverá mais. Aproveite ao           

máximo até que o grande resgate chegue e eu levar MINHA noiva para             

longe. 

Atenciosamente, 

YESHUA 

 

Então eu perguntei ao Senhor se havia algo mais que Ele queria            

compartilhar e ouvi isso: 



 

ninguém quer orar por nada, exceto por suas próprias necessidades. 

Eu preciso de intercessores que saibam orar. 

Eu preciso daqueles que estão dispostos a aprender a orar! 

Preciso de corações que posso ensinar para que posso moldar de           

acordo com MINHA semelhança. 

Eu preciso de servos dispostos que farão a MINHA vontade e não os             

deles próprios. 

Preciso que meus filhos QUEIRAM passar tempo comigo. 

 

Escrituras: 

"Portanto exorto em primeiro lugar que súplicas, orações, intercessões e          

gratidão sejam feitas por todos os homens, pelos reis e por todos os que              

têm autoridade, a fim de levarmos uma vida tranqüila e pacífica com toda             

piedade e reverência. Pois isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso             

Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao            

conhecimento da verdade." 1 Timóteo 2:1-4 

"Porque os olhos do SENHOR estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão              

abertos para as suas orações; mas a face do SENHOR é contra os que fazem               

o mal." 1 Pedro 3:12 

"A oração de um justo é poderosa e eficaz". Tiago 5:16 

“Tu és o sal da terra. Mas se o sal perde a sua salinidade, como pode ser                 

salgado novamente? Já não é bom para nada, exceto para ser jogado fora e              

pisado." Mateus 5:13 

" Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a Sua vida pelas ovelhas." João                

10:11 

 

 


