Mat 10:34 Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada.

35 Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai; entre a filha e sua mãe e entre a
nora e sua sogra.
36 Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
37 Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; quem ama
seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim;
38 e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim.
39 Quem acha a sua vida perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida por minha causa achála-á.
Jesus veio trazer a espada da sua palavra para cortar in a espada da sua boca destroi os
seus inimigos
Arrependei-vos ou perecereis igualmente
Não há paz que dar ao fornicario e ao rebelde ao incrédulo e sim espada
Sim traz a espada divina omnipotente
Circuncidar os vossos corações egoistas e sentimentalistas que põem as esposas antes
de Deus
Nas campanhas evangelisticas gosto de provocar uma matança ao pecado ao egoísmo e
a soberbia
Lev 26:3 Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os
cumprirdes,
4 então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo; e a terra dará a sua messe, e a
árvore do campo, o seu fruto.
5 A debulha se estenderá até à vindima, e a vindima, até à sementeira; comereis o vosso
pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra.
6 Estabelecerei paz na terra; deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante; farei cessar
os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada.
7 Perseguireis os vossos inimigos, e cairão à espada diante de vós.
8 Cinco de vós perseguirão a cem, e cem dentre vós perseguirão a dez mil; e os vossos
inimigos cairão à espada diante de vós.
9 Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha
aliança convosco.
Quando Elias foge de jezebel depois de derrotar 400 profetas e pensou agora estou
sozinho e não eram todos porque o Senhor sempre tem um remanescente e Elias foi
meter-se numa cova
Mas o Senhor
1Reis 19:16 A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel e também Eliseu, filho de
Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
17 Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará; quem escapar à espada de Jeú,
Eliseu o matará.
18 Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e
toda boca que o não beijou.

A Vocação de Eliseu
19 Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com
doze juntas de bois adiante dele; ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e
lançou o seu manto sobre ele.
Todas as nações têm espadas
A espada de Salomao que teve que ameaçar cortar uma criança ao meio para que a
verdade viesse ao décima e desmascarasse a jezebel manipuladora
Ex 32:25 Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta
para vergonha no meio dos seus inimigos,
26 pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do SENHOR venha até mim.
Então, se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi,
27 aos quais disse: Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada
sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a
seu irmão, cada um, a seu amigo, e cada um, a seu vizinho.
28 E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés; e caíram do povo, naquele
dia, uns três mil homens.
29 Pois Moisés dissera: Consagrai-vos, hoje, ao SENHOR; cada um contra o seu filho e
contra o seu irmão, para que ele vos conceda, hoje, bênção.
Devemos cortar toda a carne e pecado na nossa casa
17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de
Deus;
Act 6:7 Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos
discípulos; também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé.
Somos Atalaias
Que faz um soldado qd está de Atalaia .?.
Ez 33:7 A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel; tu,
pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte.
8 Se eu disser ao perverso: Ó perverso, certamente, morrerás; e tu não falares, para
avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniqüidade, mas o seu
sangue eu o demandarei de ti.
9 Mas, se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta,
e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniqüidade, mas tu livraste a
tua alma.
A corrupção é como maçãs podres que contaminam outras e outras
Com quem ferros mata com ferros com ferros morre
Ap 3:9 Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si
mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se
aos teus pés e conhecer que eu te amei.

10 Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora
da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam
sobre a terra.
Sl 3714 Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e
necessitado, para matar os que trilham o reto caminho.
15 A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão
espedaçados.
Ez 21:8 Veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo:
9 Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor: A espada, a espada está afiada
e polida;
10 afiada para matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: Alegremo-nos! O
cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira.
11 Mas Deus responde: Deu-se a espada a polir, para ser manejada; ela está afiada e
polida, para ser posta na mão do matador.
Sl 149:5 Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo.
6 Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de dois
gumes,
7 para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos;
Os meios de comunicação em Espanha estão a defender os palestinos como se fossem
vítimas e dizem que são os judeus que os atacam quando na verdade são os palestinos
que se põem por detrás de crianças e hospitais para poderem atacar e depois dizerem
que os judeus atacam hospitais e crianças
Os media são os demónio que tem que levar com a espada
Sl 45:3 Cinge a espada no teu flanco, herói; cinge a tua glória e a tua majestade!

