
A TROMBETA ESTÁ SOANDO

Joel 2: 1-3

1 Toque a trombeta em Sião; soar o alarme em minha colina sagrada. Deixei

todos os que vivem na terra estremecem, porque o dia do Senhor é

chegando. Está próximo -

2 um dia de escuridão e escuridão, um dia de nuvens e escuridão. Como o amanhecer se 

espalhando pelas montanhas, um grande e poderoso exército vem, como nunca foi nos 

tempos antigos e nunca será

nas idades que virão.

3 Antes deles o fogo devora, atrás deles uma chama arde. Diante deles, a terra é como o 

jardim do Éden, atrás deles, um deserto

desperdício - nada escapa deles.

Toque a trombeta!

O som da trombeta é longo, e é longo para chamar a atenção de todos, tanto do escravo 

quanto do livre, salvo e não salvo, para que eles possam ver que há uma mudança na guarda 

e uma mudança no

mundo. Está diante de nós agora!

É a hora da meia-noite !! É uma coisa terrível cair no

mãos de um Deus irado!

Busque a Deus com tudo que você tem !!

Fuja do julgamento e da destruição que está por vir!

Tema a Deus, ame a Deus e fuja do mal como se estivesse sendo perseguido por um

parede de chamas movendo-se na velocidade de um cavalo de corrida!

Corre!

Corra para a colina do Senhor e não cairá.

Jogue fora todo peso e pecado!

Abandone tudo e abandone tudo, como se sua própria vida dependesse disso,

porque faz !!

Rejeitar a descrença, complacência, transigência e visar o

prêmio!!



Concentre-se, concentre-se, seja firme e determinado!

Coloque seu rosto como pedra e seja inabalável, inabalável e

imparável!

Seja um bezerro solto da baia, fugindo dos desejos malignos da juventude,

e avançando em direção a esse objetivo de ganhar o prêmio, que é a comunhão e intimidade 

com Deus e estar perfeitamente em conformidade com

a imagem de Seu Filho.

Não há mais nada pelo que viver - pois esse é o nosso DESTINO !!!

Você precisa se livrar de todo peso e pecado!

Você precisa correr atrás de Deus agora ou aquela chama vai consumir

sua carne!

A chama sempre esteve lá.

Agora você está sem tempo! Nosso Deus é 

um FOGO consumidor !!

Você será consumido pelo fogo e devorado, ou consumido com Ele e estará em 

chamas por Ele, tendo permitido que Ele purificasse todas as impurezas e imperfeições, e 

abraçado o ígneo

provações que vieram para purificá-lo de tudo que contamina o corpo e o espírito, 

aperfeiçoando a santidade por reverência a Deus. Antes de vir para nós, Ele vem até nós, 

para nos purificar

e nos prepare para o casamento.

Malaquias 3: 2

Mas quem pode suportar o dia da Sua vinda? Quem pode resistir quando Ele aparecer? Pois 

Ele será como o fogo de um refinador e um lavador

Sabonete.

Mateus 7:19

Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada

Dentro do fogo.

Se você se permitir ser consumido por Ele, então você deve

produza frutos porque Ele está podando você.

O machado está sendo posto à raiz da árvore em sua vida pelas provas de fogo que devem 

testar você e seus galhos mortos e infrutíferos.

sendo cortado e jogado no fogo!



A trombeta em Sião foi tocada para você há muito tempo.

Você não aguentou. Você não poderia estar no dia do Senhor!

Você foi julgado e achado em falta. Você não se levantou quando Ele apareceu para 

você. Você se curvou e adorou a Seus pés. E as muitas dificuldades e provações que você 

suportou, você sabia que eram para o

aperfeiçoando sua fé, e agora você deve terminar a corrida!

Você deve prosseguir em direção à meta de ganhar o prêmio, para atingir

toda a medida da plenitude da estatura de Cristo.

(Ef 4:13)

Você deve ser um vaso santificado, útil ao Mestre para fazer qualquer boa obra, tendo sido 

consumido por um ZELO por Deus, não mais

sendo frio, ou morno para Deus, mas QUENTE !!

Você deve ter suas lâmpadas queimando e despertar a si mesmo, não mais parte das 

10 virgens adormecidas de Mateus 25, e ser

aguardando ansiosamente o seu Mestre! Seu noivo!

Agora sendo uma noiva pronta, sem outros amantes, fiel, dedicada, apaixonada, cheia de 

paixão, e esperando aquele dia para se unir a

seu noivo!

Você deve ser aquela noiva sem manchas ou rugas, ou qualquer outra

mancha, mas SANTO e INCAPAZ, e pronto para SEU

APARECENDO !!

Que comece a preparação do casamento !!

1 Coríntios 3: 13-15

. . . seu trabalho será mostrado como é, porque o Dia o trará à luz. Será revelado com 

fogo, e o fogo testará

a qualidade do trabalho de cada um.

Se o que foi construído sobreviver, o construtor receberá uma recompensa. Se for queimado, 

o construtor sofrerá perdas, mas ainda será salvo-

- mesmo que apenas como um escapando pelas chamas.



Zacarias 13: 9

Este terceiro colocarei no fogo; Vou refiná-los como prata e testá-los como ouro. Eles 

invocarão meu nome e eu responderei; Eu direi: 'Eles são meu povo', e eles dirão: 'O

SENHOR é o nosso Deus. '"


