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____  UM MUNDO ÉBRIO NÃO PODERÁ OUVIR A PALAVRA DE DEUS DIZ O SENHOR  ____ 

A EMBRIAGUEZ ESPIRITUAL 

UMA CAMINHADA INEVITÁVEL EM DIREÇÃO A MORTE 

 

1. A EMBRIAGUEZ - UM ESTADO 
A embriaguez é o estado (situação) em que toda pessoa nascida neste mundo se encontra imersa 

desde o seu nascimento. É por isso que eles não pensam na eternidade, eles só pensam aproveitar 

mais (da vida) e é por isso que eles são incapazes de refletir em sua própria situação (seu estado). 

2. O HOMEM ESTÁ DEFINITIVAMENTE PERDIDO 
ÉBRIO e GANÂNCIOSO e tendo como pai (como fonte de inspiração) o diabo, tal é a situação caótica 

de todo homem nascido neste mundo e é por isso que ele é totalmente incapaz de alcançar uma 

salvação por si mesmo, e como está escrito: 

João 6:44 [Yehoshua (Jesus) lhes disse:] Ninguém pode vir até mim se o Pai que me 

enviou não o ATRAIR.  

3. SÓBRIO - SAIR DA EMBRIAGUEZ 
Do mesmo modo que a gente não pode fazer nada enquanto um homem está bêbado (primeiro 

devemos deixá-lo sóbrio), não se pode conseguir nada (sem sabedoria) até que um homem esteja 

fora de sua embriaguez de nascença; ELE SERÁ INCAPAZ DE REFLETIR SOBRE SUA SITUAÇÃO E OUVIR 

UMA PALAVRA DE SABEDORIA OU SALVAÇÃO, e continuará a viver como um insensato (um tolo), que 

busca riquezas sem futuro e prazeres que não levam a lugar nenhum, ele vive na sua embriaguez. 

Provérbios 23:29 De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? 

E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? 30 Dos que se 

demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada [entenda: o 

bêbado ou quem vive na embriaguez]. 31 Não se deixe atrair pelo vinho quando está 

vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. 32 No fim, ele morde como 

serpente e envenena como  víbora. 33 SEUS OLHOS verão coisas estranhas, e SEU 

CORAÇÃO falará perversidade [entenda: você viverá como um tolo, um insensato]. 

34 Você será  como quem dorme no meio do mar,  como quem dorme no topo de um 

mastro. 35 E dirá: “ESPANCARAM-ME, MAS EU NADA SENTI! BATERAM EM MIM, MAS 

NEM PERCEBI! Quando despertarei? ENTÃO, TORNAREI A BEBER!”. 

4. EMBRIAGUEZ "MINHA AMIGA" ATÉ A MORTE 
O homem ébrio não tem nenhum desejo sair de sua embriaguez, ao contrário, ele deseja continuar 

nesse ESTADO CONSTANTE do qual ele não sai, é por isso que tanta gente é seduzida pela droga, 

maconha que produz um tipo de EMBRIAGUEZ DE ESPÍRITO, que corresponde bem ao que o homem 
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procura viver sem que ele pare, e é por isso que Johnny Hallyday declarou "Eu não quero morrer" no 

dia anterior à sua morte: ele queria continuar na EMBRIAGUEZ para sempre. 

5. SALVAÇÃO - SEM SALVAÇÃO 
Portanto, não há salvação possível, você dirá, e ninguém será salvo? 

Resposta: para Deus, nada é impossível, diz a Palavra de Deus, mas entenda que a Salvação do 

homem deste mundo vem de um MILAGRE e não probabilidade matemática. É por isso que a Palavra 

nos diz que há uma grande festa no Céu a cada vez que uma pessoa é salva e isso demonstra o poder 

de Deus. (Lucas 15:7 e 10) 

6. A SANGUESSUGA – ELA PODE SER DERROTADA? 
A morte está tão apegada ao homem que ela lhe diz: se você me deixar, eu vou com você! Mas a 

Palavra de Deus declara: A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó Hades (morte), a sua vitória? 

Onde está, ó morte, seu aguilhão? (1 Coríntios 15:55) 

É por isso que Deus diz para aquele que está lendo esta mensagem: Sou eu quem te levou a ler ou 

ouvir hoje este texto, esta mensagem e que fez você deixar sua embriaguez por alguns momentos 

para que você possa ouvir a minha Palavra: se você aceita a renunciar sua própria vida e me dar 

definitivamente, eu te salvarei desta morte que está ligada a você definitivamente e assim você 

estará comigo no meu Céu para sempre, mas se você prefere escolher este mundo e esta vida, então 

você retornará à sua embriaguez em alguns instantes. 

Saiba que Deus fará essa pergunta a todas as pessoas que Ele criou neste mundo, pois Ele será justo 

em seu julgamento. 

ACEITA R (ABRAÇAR) A SALVAÇÃO NO MOMENTO DA VISITAÇÃO DE DEUS 

Hebreus 4:7 [Deus] estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o "hoje", ao 

declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: 

"Se hoje vocês ouvirem a sua voz, NÃO ENDUREÇAM O CORAÇÃO".  

O JOIO (A EMBRIAGUEZ) DO MUNDO (O CAMPO ) 

Mateus 13:24 O Reino dos Céus é semelhante a um homem que semeou boa semente 

no seu campo;  25 Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o JOIO 

no meio do trigo e se foi. 27 Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: 

O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o JOIO? 28 Ele, 

porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. [entenda: "agradou" a Deus de deixar o 

inimigo semear joio em seu campo e, se você pergunta por que, peça você mesmo a 

resposta a Deus]. 

FIRMAR O TRIGO DO CAMPO 

Lucas 22:31 Mas o Senhor disse: Shim'on , Shim'on (Simão, Simão) Satanás reclamou 

vocês para peneirá-los como trigo. 32 Mas eu orei por você, para que a sua fé não 

desfaleça. E quando você se converter, FORTALEÇA OS SEUS IRMÃOS. [literalmente 

sterizo (strong 4741) tornar estável, firme, constante,  fortificar, então, crescer com 

raízes firmes.] 
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Crescer, estar firme (e fortificar), dar frutos é isso a evangelização da Igreja (o trigo). A Igreja leva a 

Palavra, a semente, mas é Deus quem converte (o joio). A glória de Deus (a Salvação) permanece 

unida a Deus somente, porque é o seu Nome. 

 

PS: Qualquer pessoa que tenha lido esta mensagem dizendo "não é para mim esta mensagem, são as 

outras pessoas do mundo que são ébrios", ela demonstrará sua própria embriaguez e manifestará 

seu estado de homem perdido (condenado) diz o Senhor. Homens e mulheres deste mundo clamam 

a mim para que EU os salve. 

 

 

Outras mensagens sobre o mesmo assunto: 

NOUS AVONS GRANDI DANS UN MONDE QUI NOUS A APPRIS LA CUPIDITÉ ET QUI NOUS L'A DONNÉ COMME MODÈLE 

(MODE DE VIE) 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/nous-avons-grandi-dans-un-monde-qui-nous-a-appris-la-cupidite-

et-qui-nous-l-a-donne-comme-modele-mode-de-vie.html 

LA CUPIDITÉ EST LA MALÉDICTION DONT A ÉTÉ FRAPPÉ NOTRE MONDE 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/la-cupidite-est-la-malediction-dont-a-ete-frappe-notre-

monde.html 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/a-embriaguez-espiritual.html 
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