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ESTOU LEVANTANDO MINHA PRÓPRIA IGREJA  

3 de Setembro de 2019, 8:35 

  

Recebi esta mensagem em 20 de julho após intercessão matinal. 

Sou eu Jeová, seu Deus, o criador do céu e da terra, que está falando               

com você nesta manhã: 

Eis que minha igreja está cheia de abominações !!!! Serviços cheios de            

contaminação. Barulhos! Eu os desprezo e odeio. Não há Meu medo e            

reverência neles. Eles não tremem com a Minha santa Palavra. 

Minha igreja se tornou um covil de ladrões, fornicação, imoralidade e           

toda a maneira de perversões sexuais. Eles se reúnem para o mal e a              

iniqüidade. 

Hipócritas !! Hipócritas !! Minha igreja que Meu filho comprou com Seu            

sangue tornou-se um lugar para abrigar obras de arte, negócios, corrupção           

e ambições egoístas. 

Eis que alguns deles vão para o inferno: no fundo dos oceanos, para             

poder fazer o Meu trabalho, para que abundem em grandes riquezas e            

prosperidade. 

Eu só desci e moro com aqueles que são puros de coração, santos e              

reverendos. Eles só fazem barulho para suas próprias barrigas. EU ESTOU           

TRAZENDO-OS PARA NADA COMO EU LEVANTAR MEU PRÓPRIO. 

Eles estão prestando serviços abomináveis em Meu nome. Eles estão          

cheios de filosofia e sabedoria humana. Estes são os seus reinos, não os             

meus. 

Tomei minha decisão final de DESLIGAR E FECHAR SEUS         

MONUMENTOS. Estou liberando um espírito de estupor e embriaguez sobre          

eles e suas congregações. Eu odeio esses serviços que apenas contaminam e            

difamam meu nome. 
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Meu nome é Santo e Justo, porque eu sou Santo e moro com os que               

lavaram suas vestes; os que tremem diante de mim. 

Estou encerrando todos eles quando começo o meu. Já comecei esse           

trabalho, filho. Estou levantando e levantando Minha própria igreja         

rapidamente. 

Eles estavam cheios de alegria, transformando-o em luto. Eles vão          

chorar terrivelmente. Lamentações que nunca foram vistas serão ouvidas         

dentro de seus muros. 

Minha ira está cheia de indignação e meu cálice de julgamento está            

cheio pelas abominações que fizeram em Minha igreja. 

Eu tomei minha decisão e já liberei meu julgamento sobre eles. Minha            

raiva aumentou. Eu comecei Meu trabalho de purificar, sacudir, remover e           

derrubar a apostasia dentro da Minha igreja e devo cumpri-la. 
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