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EU NUNCA MUDO 

26 de fevereiro de 2020 

 

Meus filhos, vocês sempre podem confiar em mim. No que está por            

vir, suas economias mudarão drasticamente, às vezes de repente. 

Eu nunca mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Você pode             

confiar em mim. 

Quando as mudanças acontecerem, confie em Mim. Olhe para a minha           

palavra. Olhe como Eu peço para você andar e andar naqueles caminhos e             

Eu os abençoarei cada vez mais. Faça as coisas do jeito que peço e você               

receberá as bênçãos que Eu prometo. 

Você pode confiar em mim. 

 

Provérbios 3: 5 

5 
Confia no Senhor de todo o coração; e não se incline para o seu próprio

 
               

entendimento. 

Jeremias 29:11 

11 
Porque conheço os pensamentos que penso para ti, diz o Senhor,

 
           

pensamentos de paz e não de maldade, para dar-vos o fim esperado. 

Filipenses 4:19 

19 
Mas meu Deus suprirá toda a tua necessidade, segundo as suas riquezas

 
            

em glória, por Cristo Jesus. 

Isaías 41:13 

13 
Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, dizendo:

 
             

Não temas; Eu te ajudarei. 

Mateus 6:25-34 

25 
Portanto, eu vos digo: não penses na tua vida, o que comereis ou o que

 
               

bebereis; nem ainda por vosso corpo, o que vestis. A vida não é mais do que                

carne e o corpo do que roupas? 

26 
Eis as aves do céu, porque não semeiam, nem segam, nem ajuntam em

 
             

celeiros; contudo, seu Pai celestial os alimenta. Não sois muito melhores que            

eles? 

27 
Qual de vocês, pensando bem, pode adicionar um côvado à sua estatura? 

28 
E por que pensais em roupas? Considere os lírios do campo, como eles

 
             

crescem; não trabalham, nem fiam. 

29 
E contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se

 
               

vestiu como um deles. 
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30 
Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje é lançada no

 
              

dia seguinte e no forno, ele não deve vesti-lo muito, ó de pouca fé? 

31 
Portanto, não penses, dizendo: Que havemos de comer? ou: O que

 
           

devemos beber? ou: com que roupa estaremos vestidos? 

32 
(Pois depois de todas essas coisas os gentios procuram :) porque seu Pai

 
             

celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. 

33 
Mas procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça; e todas estas coisas

 
               

serão adicionadas a você. 

34 
Portanto, não penses no amanhã; porque no dia seguinte pensará nas

 
           

coisas em si. Basta a cada dia o seu mal. 

Hebreus 13:8 

8 
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. 
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