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EU TENHO ORDENADO TUDO 

 

Meus filhos, não temam as coisas que você vê ou o que ouve que está               

chegando, pois Eu estou com você aonde quer que você vá. Eu seguro você              

na palma da minha grande mão. 

Tudo o que ordenei para esses tempos foi projetado para trazer almas            

ao Meu Reino. As pragas, as guerras, a fome, tudo o que acontece             

aumentará a colheita das almas. 

Não deixe de contar às pessoas do Meu grande amor por elas.            

Diga-lhes o Meu dom de salvação que é gratuito para todo homem, mulher e              

criança que deseja morar Comigo no céu.  

Em breve a terra se tornará um lugar temeroso, de fato, à medida que              

o inimigo procurar remover tudo o que é de Mim do mundo que você              

conhece. Ele também procura removê-lo. 

Tenha certeza de que Eu estou vigiando você, e Eu sou muito bem             

capaz de proteger e guardar tudo o que é meu. 

 

Mateus 10:27-29 

O que vos digo em trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido               

pregai-o sobre os telhados. 

E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes                

aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 

Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? e nenhum deles cairá em             

terra sem a vontade de vosso Pai. 

Joel 3:12-14 

Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá; pois ali me assentarei             

para julgar todos os gentios em redor. 

Lançai a foice, porque já está madura a seara; vinde, descei, porque o lagar              

está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é             

grande. 
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Multidões, multidões no vale da decisão; porque o dia do Senhor está perto,             

no vale da decisão. 

Salmos 121:8 

O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. 

Salmos 32:8 

Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com          

os meus olhos. 

2 


