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A PROFECIA DE ZACARIAS 8:3 ESTÁ NO PONTO DE SE CUMPRIR

MINHA PALAVRA É DESCONHECIDA E DESESPERADA PELOS HOMENS
____ MAS EU VELO PARA QUE ELA SE CUMPRA, DIZ O SABAOTH ____

A PROFECIA DE ZACARIAS 8:3
ESTÁ NO PONTO DE SE CUMPRIR
O ESTABELECIMENTO DO REINO MESSIÂNICO DO MASHIAH EM YEROUSHALAIM

1. A CAUSA
A REBELIÃO DOS HOMENS DO NOSSO MUNDO
Zacarias 7:8 Assim FALOU YHWH Sabaoth, dizendo: Rendei verdadeiramente a
JUSTIÇA e exerce a MISERICÓRDIA E A COMPAIXÃO CADA UM A SEU IRMÃO. 10 Não
oprimam a viúva e o órfão [entenda: Elohim e seu filho], o estrangeiro e o pobre [o
incrédulo e o ignorante], e não intente NENHUM MAL EM SEU CORAÇÃO CONTRA SEU
IRMÃO. 11 Mas eles não quiseram ouvir, e rebeldes viraram as costas, eles taparam os
ouvidos para não ouvir. 12 E eles fizeram seus corações duros como um diamante para
não ouvir a Torá (lei) e as palavras que YHWH Sabaoth [o Criador] enviara pelo seu
Espírito, por meio dos primeiros profetas. Por isso houve uma grande ira da parte de
YHWH Sabaoth .

2. CONSEQUÊNCIA
UM MUNDO FERIDO E DEVASTADO
Zacarias 7:14 Eu os dispersei como um turbilhão entre todas as nações que eles não
conheciam. O país ficou DEVASTADO atrás deles, de sorte que ninguém podia NEM IR
E NEM VIR. E de um país de delícias eles fizeram um DESERTO.

Questão: não são os homens atualmente "dispersos como por um turbilhão" em todos os países, em
nossa geração atual? (neste mundo que se tornou uma "pequena vila" onde as pessoas circulam
rapidamente de avião). E o mundo não se encontra "devastado", especialmente por causa do
Coronavírus ultimamente, e sem poder "ir ou vir" por causa de quarentenas impostas em muitos
lugares (países)? Certos países não se tornaram "desertos" ultimamente?
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3. ESTADO DE ESPÍRITO
O ZELO, A FÚRIA DO SABAOTH
Zacarias 8:2 Assim diz YHWH Sabaoth : Zelei POR SIÃO com um grande zelo, e com
uma grande fúria zelei por ela . [Sião: entenda: a "terra" que eu escolhi, que eu fundei
com minhas mãos, diz o Senhor, que eu levantei, apreciei e alimentei até agora, mas que
os homens desprezaram, humilharam , combateram e procuraram a destruir: uma
descrição alegórica da Igreja do Senhor (a Noiva) esta da qual Ele é “zeloso” e que Ele
virá libertar.]

4. AÇÃO
A RESTAURAÇÃO DA JUSTIÇA
Zacarias 8: 3 Assim diz YHWH: Voltarei a Sião e eu habitarei no meio
de Yeroushalaim. E Yeroushalaim será chamada cidade fiel, e a montanha de
YHWH Sabaoth será chamada montanha santa.

Sim, o Senhor e Criador da terra voltará para instalar seu reinado (seu Reino) em Yeroushalaim.
Questão: Todo olho humano verá isso e será beneficiado com este Reino de Justiça e paz diria
você? A resposta é "não", ou melhor, "sim" para a primeira parte (todo olho o verá segundo
Apocalipse 1:7), mas "não", nem todos os homens se alegrarão, por causa do que diz a continuação
do versículo 7: "E todas as tribos da Terra se lamentarão por causa dele" , em outras palavras, os
homens serão tomados de angústia e de terror, tais que eles vão sucumbir, o sentido é revelado em:
Apocalipse 19:21 E O RESTO FOI MORTO pela espada que saía da boca daquele que
está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da suas carnes. [o RESTO:
entenda: o resto da humanidade rebelde e insubmissa ao Criador.]

O Sabaoth massacrará então Ele mesmo, todos aqueles que não aceitarão a submeter-se a ele antes
de seu retorno, e serão jogados vivos no Lago do tormento com o diabo e seus anjos, todos aqueles
que preferirão segui-los recusando de submeter-se à Justiça do Criador Todo-Poderoso.
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5. A CHAMADA
OUÇA HOJE
Hebreus 4:1, Temamos, portanto, que, porventura, alguém dentre vós, deixada a
promessa de ENTRAR NO SEU REPOUSO, pareça que fique para trás. 2 Porque o
evangelho foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Mas a palavra que eles
ouviram não lhes serviu a nada, porque eles não estavam unidos pela fé àqueles que a
ouviram. 3 Porque para nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse:
Como jurei na minha ira, que NÃO ENTRARÃO NO MEU REPOUSO! 6 Visto, pois, que
resta que alguns entrem nele, e aqueles que foram evangelizados anteriormente não
entraram por causa de sua obstinação, 7 ele novamente determina um certo dia: Hoje,
dizendo muito tempo depois, por David, como foi dito acima: HOJE, SE OUVIREM SUA
VOZ, NÃO ENDUREÇAM SEUS CORAÇÕES.

A porta do céu está aberta hoje, para aquele que hoje me clama, diz o Senhor. Quem tem ouvidos
para ouvir o meu chamado, ouça, compreenda e me receba hoje! Então eu te salvarei no último dia
segundo a minha Palavra.

Fonte deste documento: http://www.1parolepourletranger.net/pages/mensagem-em-portugues/a-profecia-de-zacarias-8-3-esta-noponto-de-se-cumprir.html
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