
Fonte: https://docs.google.com/document/d/1OcOjkgJzqH-AEUNtUd3yfGVfOhcAsF4WuVPpRcVCoj0/edit 

 

 

COLOCA SUA CASA EM ORDEM 

 

3 de dezembro de 2018 

Escrituras: Gênesis 3: 6-13 e Salmo 101: 4 (b) 

 
PALAVRA 

 

Quanto mais profundo você descer em Mim, diz o SENHOR, mais difícil será             

para as pessoas ao seu redor. Pois desejo a verdade nas suas partes mais              

de dentro, pois nenhum mentiroso, nenhuma pessoa má entrará no meu           

reino. Diga ao meu povo para vir perante mim com um coração nú. Como              

falei com você alguns anos atrás (sim, Ele falou), o coração tem muitos             

quartos e muitos corredores. Eu vejo todos eles. Eu conheço as sombras de             

pecados mais escuras na vida de cada pessoa. Nada está escondido de Mim. 

 

Agora é um tempo de exposição como nunca antes, tudo será exposto.            

Verdadeiramente haverá ranger e lamentação daqueles que conheceram a         

Minha Palavra, mas eles não Me conheceram. 

 

É uma coisa grave e séria pregar em Meu Nome, a responsabilidade é alta.              

Indivíduos, famílias, igrejas, cidades, vilas e nações serão responsabilizados         

pelos dons que eu tenho dado. Eu tenho falado que o SENHOR permaneci             

calado não por causa dos pecados mais graves do meu povo, mas para             

permitir que a decepção floresça, pois os Meus Caminhos não são os seus             

caminhos, e nem os Meus Pensamentos são os seus pensamentos, diz o            

SENHOR. 
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Fale Jacky, porque eu te ungi e ordenei que você falasse (o SENHOR falou).              

Não segura nada neste tempo, pois a Minha Palavra sairá como Eu desejar. 

 

Diga a Minha Casa: 'Onde você acha que estou sentado?'. Diga ao Meu povo              

que não conhecerei nenhuma pessoa ímpia. Não suportarei mais aqueles          

que mentem, não apenas para Mim, mas para o próximo em lisonja,            

hipocrisia, calúnia, difamação, tudo na Casa de Deus! Isso é detestável à            

minha vista! Não! Não conhecerei nenhuma pessoa má. 

 

Põe a capa da humildade, no temor do SENHOR. (falando comigo, o SENHOR             

disse) 'Você viu como eu coloquei em torno de seus ombros Jacky, a capa              

roxa que você usava quando criança, indo para a escola. Diga ao meu povo              

que esta capa que estou colocando sobre meus filhos é uma de humildade,             

mas também de ofensa para aqueles que os rodeiam. 

 

O fruto do Espírito Santo na longanimidade começa agora. O fruto da            

perseverança e da paciência está aqui. Os tempos são sóbrios. Diga ao meu             

povo que venha a mim frequentemente, diariamente, nas primeiras horas da           

manhã, para que eles possam ouvir o que Eu tenho a dizer. 

 

Diga ao meu povo, diz o SENHOR, eles estão muito ocupados, muito            

ocupados, muito ocupados. Diga ao Meu povo para dar, para percorrer           

aquela milha extra sem receber sua recompensa nesta vida, pois é como            

lisonja diante dos rostos dos homens, pois todos vocês são o Rei Saul! Diga              

ao meu povo que não conhecerei nenhum homem mau. 
 

Chegou a hora em que tudo esta exposto diante de mim. Tenho ouvidos que              

ouvem e olhos que vêem, sinto o cheiro do ódio, adultério, assassinato,            

mentira. Os pecados dos homens maus são como um fedor para Minhas            

narinas, especialmente para aqueles que afirmam andar na Luz, mas odeiam           

seus irmãos. 

 

Não ordenei, desde os tempos antigos, que nem pusesse uma pedra de            

tropeço na frente do cego. Toda palavra do SENHOR é pura. 

 

Minha palavra está aqui, Meu povo, pois Eu sou a espada de dois gumes. Eu               

sou a Rocha da Ofensa. Eu sou o Fogo Refinador. Meus servos que entregam              

a Minha Palavra ainda estão atravessando o Meu Fogo Refinador todos os            

dias, porque chegou a hora de separar a Verdade das mentiras, as trevas da              

Luz e o erro do engano. 
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Óh Casa de Deus, isso vai doer porque Meu povo não tem permanecido na              

Videira Verdadeira. Meu povo não tem continuado em Meu amor e Meu povo             

não deu bons frutos. 

 

Hoje Eu declaro, sim, neste mesmo dia, e nesta hora que vou separar             

muitos ramos da Minha Verdadeira Videira. O fruto está podre, está corrupto            

e, verdadeiramente, digo que o espírito de João Batista e o espírito de Elias              

tem chegado. Assim como João saiu do deserto para pregar a Minha Palavra             

de fogo, assim, agora, os Meus Verdadeiros profetas estão falando chamas           

Santa de fogo vindo do próprio céu. 

 

Meus filhos, aqueles que são chamados pelo Meu Nome, não é a hora de              

fazer coisas que não valem nada ou de jogos. Muitos tem fingindo ser um              

cristão e muitos tem agido falsamente de serem da Minha igreja. Eu te digo              

a verdade, Eu já saí desses lugares há muito tempo. Eu não estou na sua               

música, que é do mundo. Como pode ser? Por que Minha Casa é uma Casa               

de Oração. 

 

Prepara, povo meu, óh Casa de Deus, e examina-te diante de mim, porque             

Eu sou um Deus santo. Te digo a verdade: não conhecerei nenhuma pessoa             

má, como está escrito (Salmo 101:4). Venha diante de Mim, ajoelhe-se           

diante de Mim, procure Minha Face, porque a hora está chegando ao fim, até              

as virgens sábias escapam dos fogos do próprio inferno. 

 

Meu Assento de misericórdia ainda está aqui porque a corrupção é grande na             

Casa de Deus. Eu estou aqui agora, pois a Casa de Deus é a minha eira e os                  

chicotes são para limpar o Meu Templo. 

 

Óh povo profano! Eu te digo a verdade, Deus não pode ser zombado. O              

tempo está mais próximo do que você pensa do Meu Retorno. O precipício             

do cumprimento da Minha Palavra está na balança. 

 

Para aqueles que genuinamente buscam o Minha Face, continuem no Meu           

amor, continuem a andar retamente diante de Mim e se mantenham firmes            

até que eu chegue, pois é muito em breve. 

 

Meus filhos, minhas virgens sábias, ouço seus gritos, suas petições.          

Segure-se em Mim, pois há maus momentos pela frente, mas eu te cobrirei,             

esconderei você no segredo do Meu Tabernáculo. Digo-vos outra vez:          

Permaneçam em Mim, pois sem Mim você Não poderá fazer nada. 
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Busque Minha Face, pois aqueles que verdadeiramente Me buscam de todo o            

coração, eles Me encontrarão. Busque primeiro Meu Reino e Minha Justiça e            

todas as outras coisas serão adicionadas para você. 

 

É agora que o Grande Engano está sobre você, porque isso será como a              

Santa Separação. Minha Palavra é Verdadeira, Eu sou Verdadeiro, porque Eu           

sou o Caminho, a Verdade e a Vida, e ninguém pode ir ao Meu Pai senão por                 

Mim. 

 

Entre pelo portão estreito, porque verdadeiramente te digo, poucos são os           

que o encontram. 

 

 

EU SOU que EU SOU 

o SENHOR, o SENHOR, este é o Meu Nome 

Além de Mim, não há outro Salvador. 

 

 

VISÃO - 3 COMETÁRIOS PARA O PERÍODO DE NATAL DA TERRA 2019            

- 12:39 pm 3.12.18 

 

Assim que escrevi esta Palavra do SENHOR, recebi esta visão. 

 

Vi três pedras e elas estavam próximas uma da outra em uma linha reta.              

Essas três rochas foram embutidas em uma parede, embora não          

completamente. Então, por trás dessas três pedras, vi o calor brilhando ao            

redor de cada uma delas como uma linha fina. Essas pedras não eram             

ásperas, pareciam pedras e a cor dessas pedras era exatamente da mesma            

cor da parede em que estavam inseridas. Essas pedras eram perfeitamente           

lisas na textura. 

 

Senti o Senhor dizer que essas três pedras estavam camufladas contra           

esta parede, mas, sob inspeção cuidadosa, você pode ver a parede e as             

rochas. Essas rochas eram um círculo perfeito e eu sabia que elas estavam             

prontas para serem jogadas fora. A palavra que ouvi foi catapulta, logo            

depois dessa outra palavra cometa. 

 

O Senhor então falou e disse: 'Vai haver um sinal dos céus para abalar a               

terra'. Eu sabia então que essas três rochas / pedras deveriam ser jogadas             

dos céus, uma após a outra separadas por pouquíssimo segundo de tempo. 
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Então, nessa visão, estou olhando de longe, ainda estou no céu, observando            

tudo o que está acontecendo. E então o que vejo foram essas três pedras /               

rochas são liberadas, mas em três caminhos diferentes. Enquanto eu estou           

assistindo toda essa preparação e saída, há um grande senso de grande            

precisão e exatidão na medida, e que essas três rochas iria separar uma das              

outras. Existe uma unidade, mesmo que elas sigam em direções diferentes. 

 

Então, também nesta visão, estou olhando de outro ponto de vista e a uma              

outra distância mais distante do último. Eu ainda estou de pé no céu. Agora              

posso ver a circunferência externa de cada uma dessas três rochas. Eu            

posso ver que elas têm caudas atrás de cada uma delas, longas caudas de              

fogo, fluindo atrás de cada uma dessas pedras. As rochas agora parecem            

foguetes e eu posso vê-las por trás e elas estão indo a uma velocidade              

incrível e seguindo em direção à terra. 

 

É então que vejo o globo, a terra, e um dos cometas vai para o norte, um                 

para o leste e o outro para o oeste. 

 

A área do norte é onde o primeiro cometa atinge, em torno da Rússia e do                

Alasca. O segundo cometa atinge o oeste, a Europa Central e o terceiro             

cometa atinge a região da Austrália e Nova Zelândia. 

 

Vejo cada um deles descer sobre a terra em uma velocidade espantosa e o              

efeito de suas colisões implode mais profundamente no centro da terra e            

afeta todas as áreas ao seu redor. O sul do globo e parte do oeste sentirão                

falta dos ataques mais ferozes desses cometas, mas eles serão          

profundamente afetados. 

 

O Senhor falou então e disse: 'Isso acontecerá no período de Natal no ano              

de 2019, daqui a um ano. (Recebi em 3 de dezembro de 2018). Desta vez,               

até o próximo ano, é um ano de Graça e um aviso e um ano para acertar e                  

colocar as nossas casas em ordem com Deus. 

 

O SENHOR disse: `Elas estão sendo libertados AGORA (3 de dezembro de            

2018) do céu, mas não serão capturados pelo radar até três meses antes do              

Natal do próximo ano (2019). (Setembro é o momento em que elas se             

tornarão aparentes em 2019). O SENHOR diz que vai confirmar esses           

eventos e sinais tanto espiritualmente quanto naturalmente, e isso é para           

alertar todas as nações.  
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