Carta À Igreja de Jesus Cristo

„Quem tem ouvidos que ouça, o que o Espírito Santo diz à igreja!“
Autor, Recebedor e saudação
Werner Wolwode, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a todos os que são crentes
preciosos, que alcançaram a fé pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz
vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor (segundo 2
Pedro 1,1-2).
O que eu sou é fruto da graça de Deus e Ele próprio é também aquele que se me revelou há 34
anos como Pai. Precedida de uma mudança de vida, um encontro radical com o Senhor Jesus
Cristo ressuscitado. Num breve instante, depois de um grande que- brantamento, fui liberto do
alcool e da droga há 15 anos: nasci de novo.
Esta carta serve para levar uma mensagem de Jesus Cristo à igreja. Aos que em verdade
pertencem à igreja. Mas também àqueles que pensam que fazem parte da igreja do Senhor e não
se dão conta que estão de fora.

Esta é a palavra de Deus que eu ouvi:
„A minha igreja está em situação de emergência!“

O meu corpo está seriamente e fatalmente doente. Vocês não acreditam. Vocês não reconhecem
isso, porque dormem ou estão muito ocupados. É o sono da própria justiça, da complacência de
si próprio, do egoísmo, da auto determinação e da própria frieza. E outros não ouvem, porque
andam muito apressados, presos em religiosidade, num ativismo carnal e mental.
.Eu gostaria que todos voltassem, porque eu vos amo, porque vocês todos deviam pertencer-me e
deviam ser e fazer, aquilo para que eu vos chamei! Eu quero prepará-los e equipá-los, porque
muitos de vocês atualmente estão perdidos e convencidos que estão salvos
Há três áreas, nas quais vocês deveriam estar acordados e nas quais eu gostaria de vos chamar a
atenção:

Primeira Área:
Eu estou contra a vocês terem deixado o vosso primeiro amor. Voltem ao vosso primeiro amor!
Porque vocês abandonaram a fonte fresca de água viva e cavaram cisternas mal cheirosas.
Venham todos os que estão cansados e carregados. Eu vos dou refrigério. Eu quero fazer morada
em vocês.
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós (João 15,4)

Neste mais profundo de todos os relacionamentos amorosos, quero eu chamar-vos de volta. O
meu Pai e eu anseamos profundamente por um relacionamento assim, através do qual, queremos
vos dar revelação.
Ora a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem
enviaste (João 17,3)
Quanto melhor e mais profundamente me conhecerdes, mais forte e mais apaixonado será o
vosso amor. Muitas vezes vocês recebem muitas informações sobre mim e sobre o Pai, mas vocês
estão muito longe de nos conhecer. Para conhecer alguém e aprender a
amar, só há um caminho: Temos de passar tempo uns com os outros. Nós esperamos por vocês e
queremos passar tempo com vocês, para que nos possam conhecer. Eu sempre fui muito claro
sobre isso, o que significa, que vocês devem me amar a mim e ao Pai.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama (João 14,21)
Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor (João 15,10)
O contrário disso é igualmente claro e esclarecedor.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras (João 14,24)
A medida de amor para o Pai e para mim, não se mede pela quantidade de vezes que vocês
insistem com o vosso amor ou quão maravilhosamente cantam louvores e adoração. Também
não pelas coisas boas que fazem, mas sobretudo pelo prazer da obediência aos meus
mandamentos. É profundamente vergonhoso, o que se esconde por trás da etiqueta cristão. Não
comporta o que aparenta. Vocês dizem-se cristãos, mas em vocês há muito pouco de mim ou até
nada que se possa ver ou se reconhecer. Eu bato mais uma vez à porta do coração e peço entrada
(Apocalipse 3,20). Muitos de vocês deixam-me de fora em frente à porta. Alguns deixam-me
entrar como um hóspede de vez enquando para visita. Eu não quero ter a permissão de vos
visitar de vez enquando como hóspede. Eu sou o senhorio da casa. O templo pertence-me. Vocês
ou toda a igreja são o meu corpo. É a minha igreja, o meu corpo e vocês são os membros vivos
do meu corpo. Assim vocês podem me ter completamente ou absolutamente nada. Da mesma
forma, vocês se podem apresentar em entrega total, ou absolutamente nada. Nós estamos no fim
dos tempos. Aqueles que afirmam acreditar em mim, mas que não estão preparados, para
entregar toda a sua vida completamente a mim e se abandonarem para mim, tornam-se os meus
maiores inimigos e perseguidores daqueles que são meus verdadeiros discípulos. Eu digo-vos
claramente:
Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, por amor de mim,
achá-la-á. (Mateus 16,25)
Por isso meus amados, ouçam e preparem-se para a partida. Levantem.se e voltem para mim.

Segunda Área:
Eu tenho contra vocês, que se desviaram da minha palavra. Voltem para a minha palavra.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus.
Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. (João 1,1-3)
Estes primeiros versículos, já vos dizem muito do que a minha palavra contém, deve levá-los a
uma maior fome pela minha palavra.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. (João 1,14a)
Aqui é muito claro, que não devem separar a palavra de mim. Quem se separar da palavra,
separa-se de mim e do Pai. Se vocês nos quiserem conhecer melhor e mais profundamente, isso
só pode acontecer através da minha palavra. Aqui vocês lêem, ouvem e vêm quem eu sou, como
sou e o que faço. É uma janela aberta no meu coração, no meu pensamento, nas minhas
emoções, no meu carater e no meu ser. Como é que vocês podiam aprender a amar-me e a
conhecer-me, sem conhecer e sem amar a minha palavra? Dia e noite vocês se inundam de toda a
variedade de palavras: TV, jornal, mensagem, whatsapp, e-mails etc. Todos e cada um penetram
no vosso pensamento, chamam a vossa atenção, penetram na vossa mente e vos prendem e vos
fazem escravos. Fora da ética, sem orientação, viciados e cada vez mais açambarcando tudo isso,
eu chamo-vos de volta para a minha palavra. No silêncio da minha palavra eterna. Na palavra
onde a força da criação existe em ligação com o Espírito Santo. Eu falo e a palavra atua. Tão
urgente quanto vocês precisam de mim próprio, assim precisam também da minha palavra.
Muitos de vocês ouvem, mas não lêem. Outros até lêem, mas não fazem o que a palavra diz. O
que a torna sem valor e sem efeito.
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus (Mateus 4,4)
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. (Mateus 24,35)
Como é que vocês querem aprender e aumentar o conhecimento sem a palavra?
Todo a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra (2
Timóteo 3,16-17).
Como vocês querem estar seguros numa escuridão, que aumenta cada vez mais, para que esteja
e continue no caminho certo?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. (Salmo 119,105)
Vocês vêm: Quando se desviam da minha palavra, nunca mais se tornam filhos e filhas maduros
do Pai.Vocês vão-se perdendo, talvez mesmo perdidos para sempre. Quem de vocês quer
realmente e isso? A consequência disso, deveria ser um retorno para a minha palavra.
Vira, quebra, volta para a minha palavra.

Terceira área:
Tenho contra vós, que vos separastes da vossa raiz. Reconciliai-vos com a vossa raiz, com os judeus,
com Israel.
Pois a salvação vem dos judeus (João 4,22)
Filhinhos, o vosso irmão Paulo, esclareceu-vos na carta aos Romanos, porque se devem reconciliar
com a vossa raiz. Primeiro, esclarece que eu nunca me afastei do meu povo.
Digo, pois: Rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum! Mas pela sua queda veio a salvação aos
gentios, para os incitar ao ciúme. (Romanos 11,1+11)
Depois explica o meu agir para com o meu povo escolhido Israel e para com os crentes das
nações, que se baseiam na imagem da oliveira. Israel é esta oliveira. Devido à desobediência,
alguns são só os ramos desta árvore, que foram quebrados. Graças à minha GRAŀŀÇA, vocês
crentes das nações, também são agora ramos nobres da árvore nobre enxertada e vivem agora
da mesma raiz. Mas eu vos aviso, ao mesmo tempo, que não os pressionem.
Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. (Romanos 11,18)
Que fique claro para vocês, filhos e filhas amados, que vocês são ramos enxertados, conectados
às suas raízes, para serem viáveis. Os pais da igreja separaram-se, deliberadamente de todos os
judeus. A minha igreja viva, que a princípio, consistia apenas de pessoas do meu povo Israel, mas
depois também os meus seguidores não judeus, se juntaram a mim, tornou-se uma igreja morta,
porque ela se separou das suas raízes judaicas. Por isso a igreja perdeu até hoje toda a força.
Tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse (3,1)
A teologia da substituição, que veio da Europa, nasceu e infiltrou-se, mundialmente na minha
igreja. Ela diz, que eu condenei os judeus/Israel e os abandonei e agora vocês igreja cristã têm o
vosso lugar premiado por mim. Isto é uma mentira horrível, uma heresia. Eu, o Deus de Israel, já
prometi ao vosso pai da fé, Abraão e à sua semente (aos judeus/Israel)
Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes, estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto.
Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a
barreira de inimizade, que estava no meio, desfazendo na sua carne. Para criar em si mesmo, dos
dois um novo homem, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela
a inimizade. Pois, por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Efésios (2,13-18)
Ambos vocês são novas criaturas, a minha igreja consiste de Judeus e não judeus, que acreditam
em mim Jesus Cristo. Vocês pertencem um ao outro, uma família com o mesmo pai o Deus de
Israel.
Eu mesmo fiz essa reconciliação, atavés da minha morte na cruz, comprei-a caro e tornei-a
possível. E agora, o que é que vocês fizeram como igreja? Em vez de me amarem, me honrarem,
me abraçarem, me amaldiçoam, me traem, me ofendem, me rejeitam, me desonram, espalham
mentiras, perseguem, maltratam, assassinam, regulam, abatem. E isso, em meu nome, o rei dos
judeus e o vosso Messias, que vai voltar novamente. O que é que vocês fizeram? Que espécie de
erro horrível vocês cometeram? O ódio, mas também a indiferença em relação ao meu povo
escolhido Israel, que até hoje ainda não parou. Vocês não podem aceitar/tolerar isso na vossa

igreja, vocês têm de denunciar e exterminar veementemente. Vocês são sim os meus
primogénitos. A minha menina do olho. Vocês provavelmentente não podem medir em
profundidade, o que estão a fazer a mim e ao Pai, quando se põem contra o vosso irmão mais
velho. Vocês crescem com essa horrível consequência.
Vem, quebra e reconcilia-te com a tua raiz.
Aqui termina a mensagem do Senhor. O que Ele me disse
Werner Woiwode
Suiça Julho 2019

O tempo está próximo, quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, quem é
justo faça justiça ainda e quem é santo santifique-se ainda. Eis que cedo venho, a minha
recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.
(Apocalipse 22,10-12).
Bençãos e saudações
O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos
chama, o qual também o fará.
Irmãos (e irmãs).... eu imploro-vos pelo Senhor, que esta carta possa ser divulgada a todos os
irmãos. A Graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.

