Seja vigilante, proteja o seu fruto.
(Be Vigilant, Protect Your Fruit)
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Que a doce presença e a orientação do
Senhor possam estar com vocês hoje,
moradores do coração.
Ezequiel teve uma palavra do Senhor à
noite passada, o que é perfeito, porque eu
estava trabalhando em outro projeto e não
tive a chance de me sentar com o Senhor.
Ele recebeu uma Escritura em Eclesiástico
25 a partir do versículo 4

“Mas há três espécies de gente que minha alma detesta, e cuja vida me é insuportável: um
pobre orgulhoso, um rico mentiroso e um ancião louco e insensato.”
E Então o Senhor começou a falar com ele...
Ezequiel disse: "Bendito és Tu, Senhor! Que conselhos que você teria para nós esta noite?"
Ele começou, "Esteja pronto! O meu conselho para você é para estar pronto! A qualquer
momento, qualquer dia, qualquer segundo! Esteja pronto!”
"Você deve ser como o agricultor sábio que, vendo que os brotos estão prestes a dar lugar à
flor, sabe que a fruta jovem não estará muito atrás. E assim ele mantém uma vigilância
apertada a cada dia, inspecionando as árvores. Ele sabe que, uma vez que o fruto
adolescente começa a mostrar-se cada vez mais, as cores e fragrâncias vão começar a atrair
os vermes, e os pássaros. Como ambos os inimigos apresentam uma ameaça simultânea, ele
deve trabalhar por muito tempo no dia, na pulverização, compensação, cobrindo, porque que
estes predadores vêm na primeira hora da manhã, quando eles são pouco visíveis contra o
pomar mal iluminado. Se ele se distrair com outras coisas, até mesmo por algumas horas,
quando a penumbra da manhã começa a dar lugar à luz do dia, ele vai chegar à cena trágica
de devastação em boa parte do caminho.”
"Seus frutos preciosos e ternos que ele tem alimentado e cuidado tão meticulosamente, para
seu horror, estará pouco mais do que na polpa mutilada e pele, seus restos espalhados pelo
chão.”
"E o de seu vizinho diligente? Ambos os homens tinham exatamente a mesma área cultivada,
com as mesmas árvores de tamanho e rendimento potencial.”
"O agricultor que manteve sua mente em sua janela crítica, sabendo por experiência que a
praga de moagem de pássaros e insetos poderia golpear com velocidade de um relâmpago
durante a noite, nunca perdeu um segundo de tempo. Trabalhou até mesmo em altas horas da
noite por faróis, ele se certificou de que cada árvore foi pulverizada e equipadas
adequadamente até que ele tivesse terminado todo o seu pomar. Chegando de volta para sua
casa exausto, ele pacificamente deitou sua cabeça no travesseiro, sabendo que tudo estaria
bem, não importa quando os invasores indesejados chegariam .”
"Quando ele acordou na manhã seguinte, ele casualmente percorreu o caminho de volta para o
pomar, e com certeza - dezenas de gafanhotos, vermes e aves estariam deitados mortos no
chão, ou estariam lutando para se libertar das redes. Havia tão poucas pragas à esquerda para

ameaçar o fruto que agora estava em amadurecimento, que ele simplesmente chamou os
trabalhadores. E até o final do dia, eles tinham trazido uma safra recorde do mais belo fruto,
sem mácula, todos prontos para serem embalados e enviados para o mercado”
"Da mesma forma, meu pai e eu fomos assistir com grande diligência, regando-o com onda
após onda de graças, certificando-nos de que cada um de vocês fossem cobertos e protegidos
em todos os sentidos possíveis. Agora, quando o tempo é absolutamente preciso, o Pai dará o
sinal e Aquele que for designado vai gritar ...”
"E num instante, num abrir e fechar de olhos, com a explosão da trombeta de Deus, vou me
comunicar com minha noiva dizendo: Suba para cá! ‘ Os mortos em mim virão rapidamente
para fora das suas sepulturas, vestindo sua vestes de justiça. Então, os fiéis vivos, serão
gloriosamente mudados. Você serão arrebatados para encontrar-me no ar, e assim sereis
comigo incessantemente!”
"Eu dou a minha palavra, e a Minha Palavra é a Verdade! Eis que sua salvação está perto,
mesmo às portas!"

