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NÃO É O SUFICIENTE 

 

12 de março de 2020 

 

Eu sou tudo o que você precisa. 

No meio do caos no seu mundo, Eu sou tudo o que você precisa.              

Aqueles que olham para o mundo viverão em falta, mas aqueles que olham             

para MIM e Me seguem terão o suficiente. 

Meus filhos, o caos começa quando não há o suficiente no mundo ao             

seu redor (eu vi uma cena em meu espírito que me lembrou uma debandada              

na venda na sexta-feira de compra). 

Não entre no caos, mas saiba que você está seguro em Mim. Aqueles             

que sabem descansar em Mim e seguir a Minha liderança terão o suficiente,             

estarão em paz, e sobreviverão de tudo que está acontecendo ao seu redor. 

Onde o Meu espírito estiver, há sempre paz, alegria e amor. A falta             

inspira o medo. (Em meu espírito, eu vi o maligno sussurrando para as             

pessoas que elas não terão o suficiente, e pior). 

Eu desejo que você descanse em Mim e Me permita prover você.            

Permita-Me mostrar onde está a provisão, se você precisar. Não entre no            

caos. Não participe do medo, pois é do inimigo. 

Você entrou em um novo tempo que precisará reajustar. Haverá mais           

ajustes à medida que você progride até o final de todas as coisas, no Final               

dos Dias. Se você andar em Meus Caminhos e Me seguir, se descansar em              

Mim, Eu lhe mostrarei o caminho a seguir. 

 

1 Coríntios 14:33 

● 33 
Porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas

 
              

as igrejas dos santos. 

João 14:27 

● 27 
Paz deixo convosco, minha paz vos dou; não como o mundo dá, eu

 
             

vos dou. Não deixe seu coração perturbado, nem tenha medo. 
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Isaías 41:10 

● 10 Não 
temas; pois estou contigo; não te assustes; porque eu sou teu

  
           

Deus; eu te fortalecerei; sim, eu te ajudo; sim, eu te sustentarei com             

a destra da minha justiça. 

Filipenses 4:6-7 

● 6 Cuidado para nada; mas em tudo, através da oração e súplica com             

ação de graças, sejam feitos a conhecer seus pedidos a Deus. 

● 7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus             

corações e mentes por meio de Cristo Jesus. 
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