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Uma Maneira Que Você Não Conhece 

 

29 DE JANEIRO DE 2020 

 

Meus filhos, Eu vou levá-los através do que está por vir de uma             

maneira que você não conhece. Não temas. Você saberá quando a Minha            

voz está te guiando. Há sinais entre Eu e você que somente nós sabemos.              

Quando Eu lhe guiar, estes sinais estarão lá. Siga eles. 

Prepare-se para tudo que você conhece, mudará. Saiba que muitos          

perto de você o trairão e o abandonarão nesses tempos que estão chegando.             

Alguns de vocês, Eu estou separando até mesmo agora das uniões           

[casamentos] que vocês saberão que não eram de Mim, para que possam            

ficar na terra por um pouco mais de tempo para fazer Minha vontade. Alguns              

desses seriam seus traidores, se não tivesse separado de você. 

Joshua 3:3-5 

● 3 
E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do pacto do

 
            

Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas que a carregam, então           

retirareis do vosso lugar, e seguimos. 

● 4 
No entanto, haverá um espaço entre você e ela, de cerca de dois mil

 
              

côvados por medida; nem se aproxime dela, para que saiba o caminho            

pelo qual deve seguir; porque ainda não passou por este caminho. 

● 5 
E Josué disse ao povo: Santificai-vos; porque amanhã o Senhor fará

 
           

maravilhas entre vós. 

Isaiah 30: 20-22 

● 20 
E ainda que o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da

 
               

aflição, teus professores não serão mais afastados para um canto, mas           

os teus olhos verão os teus professores. 

● 21 
E os teus ouvidos ouça uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o

 
              

caminho; andai nele, quando voltares para a mão direita e quando           

voltares para a esquerda. 

● 22 
Também contaminareis a cobertura das tuas imagens esculpidas de

 
         

prata e o ornamento das tuas imagens fundidas de ouro; as rejeitarás            

como um pano menstrual; dirás: Dai-te daqui. 

Joshua 1: 9 

● 9 
Não te ordenei? Seja forte e tenha uma boa coragem; não temas,

 
            

nem te assustes; porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer             

que fores. 
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