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Eu Tenho Ordenado Seus Passos 

 

Assim diz o Senhor ... 

 

Meus queridos filhos, meu amor duradouro por cuidar de você nunca           

terminará. Pois meu amor dura para sempre. Eu nunca vou te deixar, nem             

te abandonar. Você não é como órfão perdido no deserto. Você não está             

sendo abandonado, nem descartado como nada. Pois observei cada passo          

que você deu. 

Todos os seus passos ordenados para a sua vida estão escritos em            

Meu livro, antes de você ser criado, no lugar secreto, onde Eu vi seu corpo               

ainda não formado. Desde o começo, mesmo antes da fundação da terra, Eu             

te conheci. 

Eu te separei para ser meu filho. Você é meu filho. Uma criança             

nascida de cima. Uma criança querida antes de você respirar pela primeira            

vez. Eu criei você, cada parte do seu corpo, com cuidados minuciosos e             

precisão exata.  

Eu sou soberano, rei de todos os reis. Eu sou o Senhor, Senhor de              

todos os senhores. Antes de Mim, não há outros deuses. Não, nem um. Eu              

sou o criador e possuidor do Céu e da Terra. Eu sou o Deus de Abraão,                

Isaque e Jacó. Eu sou suficiente. Até uma parte da minha bondade é             

suficiente.  

Você tem sido julgado. Você tem sido testado pelo fogo de muitas            

aflições. Onde você está agora é onde Eu o ordenei. Cada passo que você              

deu ao longo de sua vida, foi ordenado por mim.  

Enquanto você caminhava, quando caía e tropeçava, sempre estive ao          

seu lado. Onde você pensou que não tinha como sair, que não tinha saída,              

nas suas circunstâncias, Eu abri uma porta invisível para você entrar. O anjo             

da morte tem saído. Mas eu lhes digo, meus filhos: aqueles que acreditam             

em mim nunca morrerão. 
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Em Mim está a vida, até a vida eterna. Vocês são Meus filhos. Vocês              

são filhos que vencerão. Os espíritos da minha vitória te rodeiam, pois você             

não Me escolheu, eu escolhi você. Sim, eu escolhi você desde a fundação do              

mundo. Não apenas observei e guiei cada passo, como também lhe dei            

minha mão para levá-lo a todas as situações.  

Eu não sou um Deus de becos sem saída. Eu não sou um Deus que               

esmaga toda a esperança em você. Coloque sua esperança em mim, Meus            

filhos. Pois você chegou até aqui pela minha mão e pelo meu braço forte.              

Não recue agora, pois eu o fortalecerei ainda mais. 

Vou criar novas portas e portões. Caminhos desconhecidos devem         

abrir. Passagem clara, sem obstáculos, e os lugares difíceis, suavizados.  

 

O Senhor continua dizendo ...  

 

Fontes das águas vivas estão disponíveis para você agora. Águas          

claras e frescas. Você só precisa me perguntar e eu lhe darei tudo o que               

você precisa. É preciso muita humildade estar diante de mim, para pedir de             

Mim, depender da minha bondade. Venha até mim agora. Não recue nos            

seus próprios caminhos, pois, se o fizer, será deixado para trás.  

Os que ficaram para trás fizeram essa escolha por causa do orgulho.            

Medo do homem. Muitos serão deixados para trás porque se recusaram a            

obedecer aos Meus mandamentos de amor e ao Meu caminho de santidade. 

Eles tropeçaram sobre pedras, sobre grandes pedras. Sobre pedras e          

pedregulhos porque eles se recusam a andar no Meu caminho. Eles se            

recusam isso por causa de seu orgulho. 

A encruzilhada está aqui agora. Este é o dia da junção do tempo para              

continuar caminhando Comigo com humildade ou correndo pela estrada         

larga que leva à destruição. 

Eu tenho feito muitos testes. Teste para ver o motivo e o coração de              

cada pessoa por Me seguir. 

Você Me serve por causa do medo? Você anda comigo no testemunho            

de outra pessoa? 

Você anda em conflito contra Mim? Você anda com raiva,          

ressentimento, falta de perdão em relação às pessoas ao seu redor? Em            

relação aos seus irmãos e irmãs? Você me rejeita porque não gosta de             

receber Minhas mensagens dos Meus profetas? Você rejeita a Minha Palavra           

porque não a entende? 

Salomão pediu mais sabedoria do que riquezas. Hoje, meu povo pede           

riquezas nesta vida. Eles pediram posição. Eles buscam vanglória. Eu digo a            

verdade, eles já receberam a sua recompensa agora. 
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A encruzilhada está aqui agora neste dia. Mais um passo em seus            

próprios caminhos te levará a junto de muitos que estão enganados. Uma            

vez aqui, você não será capaz de distinguir Minha voz. Estará perdido, até             

aquela única vez que você Me ouviu. 

Hoje é o dia de escolher a quem você deve servir. Há um caminho              

esquerdo e direito. Existe um caminho sagrado outro profano. Existe vida           

eterna ou destruição eterna. Não há mais atraso. Eu usei meus mensageiros            

e profetas apenas para avisar. Eles falam por mim. Por que você ataca os              

meus ungidos, que apontam você para Mim. Sim, eles apontam como uma            

bússola de volta ao único Deus. O único Deus verdadeiro. Seu único            

Salvador.  

 

O Senhor continua ... 

 

Todas as palavras deles vem de Mim. Como escolho exibir, como           

escolho trazer o cumprimento da minha Palavra, é somente por Minha mão.            

Enquanto eles falam, estou observando para ver a Minha Palavra ser           

cumprida.  

Muitos de vocês rejeitam porque não me procuram. Você continua          

sempre a procurar o conselho do homem, primeiro.  

O fogo está chegando, meu povo. No entanto, mesmo nisso você não            

acredita. Como o fogo chegou a Jó, assim será com você.  

Você rejeita porque não acredita em mim. Nem na Minha palavra. Eu            

digo que você está em uma maldição de ninhada de víboras. Até os cães              

procuram as migalhas debaixo da minha mesa. No entanto, digo a você o             

seu estado nesta hora, pois Eu sabia desde o início os passos que você              

tomaria. 

Escolha neste dia, nesta hora, a quem você irá servir.  

Para o meu precioso cordeiro, quebrado como pedaços de cerâmica,          

continue andando humildemente diante de Seu Deus. Continue a seguir o           

caminho certo. Ele é estreito. Ele é bem dificultoso, mas andarei contigo. Eu             

te carregarei sobre meus ombros.  

Sim, ordenei que muitos deixassem o caminho da justiça para o           

caminho amplo, pois os tesouros deste mundo eram tentadores demais para           

que desistissem.  

Aqueles que abandonaram tudo pelo meu evangelho, pelo meu reino,          

continuarei a guiar, pois fui adiante de você.  

Digo a vocês, meus preciosos filhos, confiem no Senhor de todo o            

coração e não se apoiem no seu próprio entendimento. E em todos os seus              

caminhos, Me reconheça e farei seus passos seguros. 
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Eu, Jesus, declaro a vida para você hoje. Escolha, escolha neste dia a             

quem você deve servir! 

Antes de Abraão existir, EU SOU. 
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