
fonte: https://444prophecynews.com/rely-on-me-glynda-lomax/ 

 

 

 

Confie em mim 

 

Meus filhos, vocês estão vendo o mundo ao seu redor mudar. Você            

está experimentando o início de novos perigos. 

Você precisará confiar em Mim cada vez mais para enfrentar os           

perigos que encontrará. À medida que os governos entram em colapso, à            

medida que sua economia muda como o vento, à medida que a nação se              

eleva contra a nação - à medida que cada uma dessas coisas acontece,             

novos perigos aparecerão até que finalmente pareça que você está cercado           

por perigos.  

De fato, você estará, pois o inimigo está entre você e procura destruir             

tudo o que é Meu. 

Eu desejo que você gaste seu tempo Me conhecendo, agora mais do            

que nunca. Eu desejo que você gaste tempo Me adorando, como nunca            

antes. Eu desejo que você se negue, pegue a sua cruz e Me siga, como               

nunca fez antes. Dessa maneira, você se aproximará de Mim, onde poderá            

Me ouvir falar com você, e eu posso guiá-lo com segurança em tudo o que               

está por vir até que seja hora de você voltar para casa. 

 

James 4:7-10 

7 
Portanto, submeta-se a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. 

8 
Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de você. Limpem suas mãos,

 
            

pecadores; e purificai vossos corações; 

9 
Pede-te, e chora, e chora; transforma a tua risada em luto, e a tua alegria

 
               

em peso. 

10 
Humilhai-vos aos olhos do Senhor, e ele vos exaltará. 
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1 Chronicles 16:11 

11 
Busque ao Senhor e à sua força, busque o seu rosto continuamente. 

Isaiah 55:6-7 

6 
Buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto ele

 
           

está perto: 

7 
Deixem os ímpios o seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos;

 
             

e volte ao Senhor, e ele terá piedade dele; e ao nosso Deus, pois ele               

perdoará abundantemente. 

Proverbs 8:17 

17 
Eu amo os que me amam; e aqueles que me procurarem cedo me

 
             

encontrarão. 
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