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Escrituras:  

João 15 

Colossenses 1 

 

TUDO SERÁ RESOLVIDO 

 

Meu filho, “é para você. Quem está ouvindo, é para você. Jacky disse             

que ... 

 

Meu filho, tudo será resolvido. Todas as suas perguntas respondidas.          

Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Eu sou um Deus que amarra as                   

pontas soltas. Eu sou um Deus que completa negócios inacabados. Eu sou            

um Deus que resolve todas as dificuldades, todas as confusões, todas as            

batalhas, todas as perguntas sem resposta. 

Meus caminhos não são os seus. Meus pensamentos não são os seus.            

Estou te elevando mais alto na mente de Cristo. Eu estou te levantando para              

o Tabernáculo onde você se abrigará sob minha proteção, sob a sombra das             

minhas asas. Eu sei que seu coração dói com muitas perguntas, mas saiba             

disso, eu conheço você. 

Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Eu vejo e ouço              

todas as suas lágrimas escondidas. Vejo também sua coragem ao crescer           

em suas orações. Sim, estou com você a cada passo que você dá.  

Está escrito nas escrituras que nos últimos dias haverá zombadores e           

escarnecedores, pessoas orgulhosas e vaidosos. Amantes de si mesmos.         

Amantes de dinheiro. Implacável, infiel.  

Eu vejo suas lágrimas. Eu vejo seu coração e estou protegendo você            

agora. 

Eu conheço suas feridas profundas. Feridas que você tem desde          

criança. Eu designei um dos meus poderosos anjos ao seu lado para            

protegê-lo. Para acampar ao seu redor, sempre. 

Eu te dou Minha paz criança. Minha paz, minha paz, não como o             

mundo. Encontre descanso em minha paz. Pois é de cima. Há muitos            

anticristos criança. Eles se disfarçam bem, e muitos dos meus filhos esta            

sendo enganados. O inimigo continuará cortando muitos cujo coração não          

está bem diante de mim. 

Mas para aqueles que foram pegos sem saber, em uma armadilha           

inesperada, eu os libertarei. Pois estou libertando meu povo. Estou          

livrando-os do laço do passarinheiros. [26:48]Muitos anjos da luz.  
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Estou tirando muitos dos meus filhos da escravidão. Fora da          

escravidão pelas feridas que eles tinham desde criança. Não chorem, meus           

filhos, tudo será resolvido. Pois sou Eu quem resolve todas as coisas.  

Eu sou fiel ao meu conhecido. Minha palavra é segura, apesar dos que             

a questionam. Meu Espírito Santo é o espírito da verdade e Ele o guiará em               

toda a verdade. Todos os que construíram com um coração desonesto e            

corruptível verão com seus próprios olhos o que EU penso disso. Pois é o              

mesmo que os ramos que se secam e se separam da videira verdadeira. Eles              

serão queimados. 

Meu amado, todas as coisas serão resolvidas porque tudo será exposto           

do jeito que são. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a            

Deus. Eles serão alimentados pelo maná do céu. O anjo do Senhor virá aos              

meus filhos, individualmente, com comida do céu, água limpa das minhas           

águas puras de cristal, Minhas Águas Viventes. 

Eu sei como você está cansado, meu amado. Mas eu estou com você.             

Eu estou lhe dando força como Elias. Você deve andar e não desmaiar. Você              

deve correr e não se cansar. Eu farei você como as Asas da minha Águia. E                

você viu planar em minha Montanha Sagrada. Pois nem todos devem entrar            

na Minha Montanha Sagrada. Porque seus pés estão sujos de destruição.           

Seus corações se apegam aos tesouros deste mundo. 

Meus filhos, não se entristeçam com as provações e tribulações que           

vocês estão enfrentando. Eu Sou aquele que divulgará todas as coisas antes            

do seu tempo. Eu declararei as coisas, no conforto do meu Espírito Santo, Eu              

declararei as coisas para você.  

Não se preocupe quando ver pessoas más, mesmo aquelas que se           

dizem cristãs. Suas obras, seus corações serão expostos em minhas luzes.           

Não se preocupe quando muitos vierem contra você, com ódio. Em verdade            

vos digo, que eles Me odiaram primeiro. Não fiquem perturbados, Meus           

preciosos. Tudo deve ser resolvido. Tudo o que está oculto, será exposto.            

Pois a armadilha que eu coloquei, é que eles continuem andando mais            

profundamente no engano - mais profundamente no grande engano. 

Isso foi ordenado desde o início. Anime-se Meus filhos, pois verão           

muitos milagres, maravilhas feitos pela minha mão. Você também verá          

milagres falsos, mas a minha vara que estava na mão de Arão que virou              

uma cobra, ela devorará muitas cobras, muitos escorpiões, e muitas pragas           

do Anticristo. Pois Eu Sou o Senhor.  

Sim, seja paciente, meu filho, tudo será resolvido. Eles não são como            

você pensa. Sim, tudo será resolvido sobrenatural para a Minha glória. Você            

ficará surpreso com o que vou resolver em sua vida. Eu vou transformar sua              

situação além da sua imaginação, pois nisso minha glória será revelada. 



Embora Eu me demorei com Lázaro, não desanime o seu coração,           

enquanto resolvo as coisas para o seu próprio bem. Pois Eu estou elevando             

Meus verdadeiros filhos a um plano superior, onde vocês verão claramente.           

Pois agora você tem a cabeça e não a cauda. Por causa do seu amor por                

Mim, por causa da sua obediência, todas as Minhas bênçãos cairão sobre            

você. Pois, Eu sou capaz de transformar sua vida numa noite, pois não             

existe nada impossível para Deus. 

Confie em mim em todas as coisas, pois sou eu quem resolverá todos             

os seus problemas financeiros. Vou trazer harmonia para sua família. Trarei           

ousadia ao seu espírito, coragem e firmeza, para servir e me amar com pura              

devoção. Vou trazer uma conclusão para todas as partes da sua vida que             

estão pendentes, penduradas na balança. 

Pois Eu sou o começo. Eu sou o fim Eu sou o alfa. Eu sou o Omega. Eu                  

sou o primeiro e o último. Eu mesmo lidarei com aqueles que duvidam             

enganosamente de você. Aqueles que te atacaram por nenhuma outra razão           

senão você pertencer a mim. Perdoe-os, meus filhos, Eu o ajudarei. 

Vou resolver todas as coisas, pois o meu favor está agora sobre você.             

Eu farei minha voz alta e clara, não se assuste.  

Eu, Jesus, Sou O filho de Deus. Eu sou o brilho da glória de Deus. Eu                

sou a representação exata de Meu Pai, pois Eu e Meu Pai somos um. Eu sou                

o único que mantém todas as coisas juntas. Eu sou aquele que traz o bem               

de qualquer situação, todo propósito de Deus. Embora uma vez eu fosse um             

pouco mais baixo que os Anjos, agora Eu sou Jesus, sentado e coroado no              

alto, ao lado de Meu Pai, que é o seu Pai. 

A transformação está chegando, meus filhos. Apesar de ser fraco em           

muitas coisas, de estar cansado em muitas coisas, mas Meus olhos estão em             

você, meu pequeno pardal. 

Não perca a esperança, pois Eu levarei todas as coisas a se            

completarem. Descanse em Mim. Descanse em Meu amor. Descanse e confie           

em Mim. Permaneça apegado à Videira Verdadeira, pois Meu Pai é o            

jardineiro e Ele esta podando muito em sua vida para que você possa dar              

ainda mais frutos para a glória Dele. 

Eu estou segurando você. Eu estou segurando você junto, todos os           

pedaços de sua mente quebrada, de seu corpo quebrado, e de seu Espírito             

quebrado. Sim, Eu, Jesus, seguro até as estrelas nos céus e todas elas se              

colocam nos lugares designados. 

Então Eu lhes digo hoje, meus filhos, fiquem quietos e saibam que Eu             

sou Deus. Eu serei exaltado acima das nações. Eu serei exaltado na terra. 

 Antes de Abraão existir, EU SOU. 

 


