ACHISMOS
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2OHJVNF80LM
Temos acompanhado de
muitos
anos
os
acontecimentos mundiais,
naturais e pessoais. Isso
nos leva a crer que a hora
está chegando e que em
breve as últimas coisas
acontecerão. Assim sendo
e conhecendo as profecias o tempo de crescimento do trigo e do joio já está
chegando ao final, portanto este é o momento de começarmos a unir
guerreiros da Palavra, para formarmos a equipe de ceifeiros, por todo o
mundo, que em breve estarão colhendo e ateando fogo no joio. Olhem em
volta, leiam as notícias mundiais geopolíticas, as catástrofes e pestes, a
fome, a traição dos humanos, e façamos o que disse Yahushua Há
Mashiach: "Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande,
mas poucos os ceifeiros. 38 Rogai, pois, ao dono da seara, que mande
ceifeiros para a sua seara." [Mattityahu (Mateus) 9: 37, 38] Claro que isso
devido a parábola do joio e do trigo: "Deixai crescer ambos juntos até à
ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e
atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro."
[Mattityahu (Mateus) 13: 30]
Daqui para a frente deveremos assumir o que disse Há Mashiach: "Eis que
vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes como
as serpentes e inofensivos como as pombas." [Mattityahu (Mateus) 10: 16]
Não há mais tempo, quem já está no caminho que continue, quem está
desviando-se e desviando outros do caminho com certeza o seu tempo já
está contado... Portanto comecemos a observar no facebook, as
colocações daqueles que se dizem irmãos, e vamos começar a colheita
deletando e bloqueando qualquer um que não traga a sã doutrina dos
profetas e emissários: Há Mashiach nos demonstra isso de forma direta:
Mattityahu (Mateus) 23: 23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois
que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais
importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer estas
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coisas, e não omitir aquelas. 24 Condutores cegos! Que coais um mosquito
e engolis um camelo. 25 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que
limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina
e de iniquidade. 26 Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do
prato, para que também o exterior fique limpo. 27 Ai de vós, escribas e
fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que
por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de
ossos de mortos e de toda a imundícia. 28 Assim também vós
exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estais
cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29 Ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas! Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os
monumentos dos justos, 30 E dizeis: Se existíssemos no tempo de nossos
pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos
profetas. 31 Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram
os profetas. 32 Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. 33 Serpentes,
raça de víboras! Como escapareis da condenação do lago de fogo? 34
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas; a uns deles
matareis no madeiro; e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e
os perseguireis de cidade em cidade; 35 Para que sobre vós caia todo o
sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o
justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o
santuário e o altar. 36 Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de
vir sobre esta geração. 37 Yahushalayim, Yahushalayim, que matas os
profetas, e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis eu
ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das
asas, e tu não quiseste! 38 Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta; 39
Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais:
Bendito o que vem em nome de YAhuh”].
Portanto fiquem atentos, pois assim como nos alertou Shaul já estamos
nesse tempo: “Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que
fala pelo espírito de YAhuh diz: Yahushua é anátema, e ninguém pode
dizer que Yahushua é Há Mashiach, senão pelo espírito santo." (I Coríntios
12: 3).
Portanto o tempo da caça ao joio já começou, se quiser se engajar no
exército de YAhuh, UL dos exércitos lembre-se de três coisas: 1) “Ninguém
que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele
que o alistou para a guerra." (II Timóteo 2 : 4) 2) “"Não cuideis que vim
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trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada;" [Mattityahu
(Mateus) 10: 34] 3) “35 E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje,
ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam:
Nada. 36 Disse-lhes pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como
também o alforje; e, o que não tem espada, venda a sua capa e comprea; " [Luka (Lucas) 22: 35, 36]
Só não podemos nos esquecer de duas coisas: 1) "Sabendo primeiramente
isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação."
Kefa beit (II Pedro) 1: 20] 2) "As quais também falamos, não com palavras
de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais." (I Coríntios 2: 13)
Quem quiser ajudar na colheita do joio entre em contato...
Sérgio Tagliavini Junior
<<<<<<>>>>>>

Ben Efrayim
Nossos materiais são todos gratuitos, por isso pedimos que nos ajudem com ofertas,
acessem nosso site e nos ajudem a continuar...
www.benefrafrayim.org.br/oferta.htm
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