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Tradução: Não Se Esconda Com Medo 

 

PRESTA ATENÇÃO! 

 

8 de fevereiro de 2020 às 07:07 

 

Olá, meu filho, este é Jeová Elohim falando com você hoje.  

 

Fica firme, Meus filhos, porque o maligno está muito zangado contigo,           

meu povo. Ele agora vem com toda a força da fúria, pois sabe que seu               

tempo é curto. Este é o meu alerta para você, então fica firme! 

Embora que esteja zangado e cheio de grande fúria, ele é um inimigo             

derrotado e não tem nenhum plano onde será bem-sucedido.  

EU SOU vitorioso sobre todas as coisas, pois EU SOU é o Criador de              

todas as coisas. Muitas pessoas do Meu povo às vezes esquecem essa            

verdade e se vêem duvidando que EU SOU estou no controle total.  

Aqueles que duvidam estão sendo atacados ferozmente porque o         

inimigo sabe que ele pode explorar suas dúvidas e fazer com que você se              

desvie de Mim. 

Isso nunca deveria ser assim, Meus filhos! Não duvide. Não esqueça           

de minhas promessas para cada um de vocês. Eu NUNCA vou te deixar nem              

te abandonar. Eu tenho cada um de vocês na palma da Minha mão e nada               

pode tirar você dos Meus cuidados.  

Mas sua dúvida pode te levar a ataques que o fazem tropeçar. Aqueles             

que tropeçam são tirados do palco que Eu preparei para você - o palco onde               

Eu posso fazer a Minha vontade em Suas vidas - o lugar onde Eu posso usar                

Sua obediência para glorificar Meu nome na terra.  

Isso é tudo o que o maligno pode fazer. Mas agora, Eu lhe digo que se                

levante e seja Um dentro do meu poderoso exército! Nenhuma arma           

formada contra você prosperará. 

Tudo que você precisa sou Eu em suas vidas. Quando você duvida,            

Meu trabalho é impedido por você. Mas quando você confia em Mim, você             

verá coisas nas quais, mesmo se lhe dissessem, não acreditaria. 
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Não se esconda com medo, pois o medo não é de Mim, mas do diabo. 

 

Se você se sentir com medo, este é o seu aviso de que algo está               

errado em nosso relacionamento. Vinde a Mim e confessa o teu pecado, e eu              

purificarei a tua injustiça e transmitirei a você a própria justiça de Cristo. 

Aqueles vestidos com o manto justo de Meu Filho, Yeshua, farão uma            

grande e poderosa obra na terra antes que Eu te chame para casa para Mim. 

Este é o Meu aviso e encorajamento para aqueles que têm ouvidos que             

ouvem e olhos que vêem, pois o tempo chegou ao fim. 

EU SOU! 

 

Apocalipse 12:12 

12 Portanto, alegrai-vos, céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da             

terra e do mar! porque o diabo desceu sobre vós, com grande ira, porque              

ele sabe que tem pouco tempo. 

Isaías 40:28-29 

28 Não sabes? não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos              

confins da terra, não desmaia, nem está cansado? não há busca de seu             

entendimento. 29 Ele dá poder aos fracos; e para os que não têm poder, ele               

aumenta a força. 

Mateus 21:20-22 

20 E, vendo os discípulos, maravilharam-se, dizendo: Em quanto tempo a           

figueira secou? 21 Jesus respondeu e disse-lhes: Em verdade vos digo que,            

se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que é feito à figueira, mas                

também se disseres a este monte: e seja lançado no mar; deve ser feito. 22               

E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. 

Romanos 14:22-23 

22 Você tem fé? tê-lo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena               

naquilo que permite. 23 E quem duvida é condenado se comer, porque não             

come de fé; porque tudo o que não é de fé é pecado. 

Tiago 1:5-7 

2 Tessalonicenses 1:4-12 

Habacuque 1:5 

5 Eis aqui entre os gentios, e assiste, e admira maravilhosamente; porque            

operarei nos vossos dias uma obra em que não crereis, ainda que vos seja              

dito. 

Provérbios 29:25 

Romanos 10:3-4 

3 Porque, ignorando a justiça de Deus, e estabelecendo sua própria justiça,            

não se submeteram à justiça de Deus. 4 Porque Cristo é o fim da lei para a                 

justiça de todo aquele que crê. 

Romanos 3: 22-26 
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