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DEUS ESTÁ EM CONTROLE 

 

Palavra recebida em 28 de março de 2020 

Escrituras: 

Salmo 46 

 

Eu sou o SENHOR que sou o possuidor do céu e da terra. Eu sou o Alfa                 

e Ômega. Eu sou o Começo e o Fim. Eu sou Aquele que segura as sete                

estrelas na Minha mão direita. Eu sou Aquele que tem a espada de dois              

gumes saindo da Minha Boca. Eu sou Jesus e Eu sou Aquele que está no               

controle, não apenas desta praga, mas de todas as pragas que há de vir. 

Selei os Meus por Minha Mão, aqueles que foram escritos no Livro da             

Vida. Tudo está se desenrolando como deveria na Minha ordem, como está            

escrito. Eu conheço o Fim desde o começo. Conheço os Meus servos, os             

profetas, que falam por Mim, porque Eu coloquei as Minhas Palavras na boca             

deles. Eles falam como Eu ordeno para Me honrar, honrar o Meu nome, pois              

Eu sou Ele. Eu sou o Senhor e Eu não darei a Minha Glória a outro. 

Meu povo não se enrole a voz do homem, a voz dos que estão              

destinados à destruição, porque a boca deles blasfema o Meu Nome. Pois em             

seus corações está o orgulho dos homens, o orgulho da vida e os desejos da               

carne.  

Sim, sou Eu, o SENHOR, que possui o céu e a terra. Pois, no princípio,               

fui Eu quem criou os céus e a terra, Eu também fiz as estrelas. 

 

A ruína e a destruição estão aqui. Você está no olho da tempestade. A              

calma antes da tempestade. Por que Eu fiz isso Meus filhos? 

 

Para acordar você! Para te chamar pela última vez ao arrependimento.           

Para você retornar a Mim com todo o seu coração e não com pretensão. Por               

acaso Eu sou um Deus para você que está lá somente para sua             

conveniência? 

Não está escrito que somente aqueles que pegam a sua cruz           

diariamente e Me seguem, esses são os únicos que são dignos de Mim? 

Em verdade vos digo, Me escuta, enquanto Eu te declaro dos céus,            

que Eu não vim trazer a paz, mas a Espada. Minha Espada é santa. Minha               

Espada é de dois gumes, dividindo a alma e o espírito. Minha Espada é a               

Palavra de Deus. Minha Espada divide a verdade do erro.  

Todos aqueles que amam qualquer coisa que tem a haver com este            

mundo, são inimigos do Pai. Vocês está em oposição às coisas pertencentes            

ao Reino de Deus! 
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Meu reino é de cima. Eu digo isto até para sua vergonha, não tenha              

nada a ver com as obras infrutíferas das trevas. Até mesmo nessa hora             

tardia, muitos do Meu povo ouvem aquelas coisas desse mundo.  

O que Eu tenho a ver com as trevas? 

Por que você até mesmo olha para os deuses deles que ensinam as             

próprias sabedoria deles que veio debaixo? Não se ajunte com essas coisas e             

nem mesmo de valor a essas palavras, que no final, são ações infrutíferas             

das trevas. 

Você não precisa de ninguém para ensiná-lo, pois você está selado           

com o Espírito Santo para o dia de Meu retorno. Por acaso a salvação não é                

suficiente?  

Você entristece o Espírito Santo ouvindo homens que falam a sua           

própria verdade? Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida e aqueles que              

andam na Verdade escutam somente a Mim. Pois o Meu Reino é de cima. 

Fique quieto e saiba que Eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as             

nações. Eu serei exaltado sobre toda a terra. Eu sou o possuidor do céu e da                

terra. Eu sou o Alfa e o Ômega. EU SOU QUE EU SOU e todos aqueles que                 

andam na verdade Me ouvem. 

Não há mais demora. A bola está rolando e continuará a rolar em um              

ritmo mais rápido. Tudo será revelado. Tudo será exposto e estarão cheios            

repugnância e porcaria. 

Mas Eu falo para vocês, Meus filhos, isto é a encruzilhada em que             

vocês realmente decidirão a quem vocês servirão! Quem vocês seguirão!          

porque Eu te digo a verdade novamente: Eu não vim trazer a paz, mas a               

espada. 

As divisões estão chegando. Mas essas são separações dos profanos e           

daqueles que foram selados com o Espírito Santo. Não há negociação. Nisso            

aqui esta a mentira e não tem nada a ver com a Minha Verdade e Minha                

Santidade. Porque te chamei das trevas, para fora dos caminhos deste           

mundo para Mim. 

Eu digo a você neste dia, aqueles que ainda se apegam às suas coisas              

desse mundo; Eu digo: Eu te amo, mas este dia é o dia para vender suas                

posses e dar aos pobres, depois, venha e Me siga. De que adianta as suas               

possessões? Pois são ídolos no seu coração? Eu digo, como pode ser bom             

ganhar o mundo inteiro e ainda perder sua própria alma? 

O Meu retorno é iminente, então seja como as virgens sábias? A            

salvação é o suficiente! Pois as coisas deste mundo passarão rapidamente. 

Eu sou o SENHOR Deus Todo-Poderoso e Eu estou no controle não            

somente desta praga, mas de todas as pragas, desde o princípio. 

Seja sábio! Meu povo. Seja sábio, pois as terras serão totalmente           

limpas e se tornarão como desolação e guerra; pois é isso que está no              

coração dos homens agora. 
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Minha Amada Noiva, permaneça continuamente em Mim em Minha         

Palavra, porque aqui reside a vida e a paz. Aqui reside a Minha Paz que               

ultrapassa todo entendimento. Aqui reside a sabedoria de cima. Aqueles que           

permanecem na Minha Palavra e crêem no Meu Nome resistirão até o fim. 

Eu sou Aquele que te fará resistir, nenhum outro, pois Meu poder é             

poderoso. O Meu Espírito vem da sala do trono. 

Não olhe para trás. Não olhe ou ouça aqueles que se atrapalham no             

escuro e se apegam aos ventos desta vida. Sua morte é certa e eles serão               

varridos com aqueles destinados a serem destruídos pelo Destruidor. 

Eu ainda estou no trono. Eu sempre estive no trono e Eu continuarei             

para sempre no trono. Pois Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Princípio e o                  

Fim. Eu sou Aquele que faz cessar as guerras. Eu sou Aquele a quem você               

deve sempre procurar. 

Então, Eu falo novamente, fique quieto e saiba que Eu sou Deus. Eu             

serei exaltado acima das nações. Eu serei exaltado na terra. Tudo é Meu,             

pois Eu sou o possuidor do céu e da terra. 

Hoje, se você ouvir a Minha Voz, escute a Verdade que Eu sou o              

Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém poderá ir ao Pai senão por Mim. 

Me siga. Permaneça em Mim e na Minha Palavra somente. Não deixe            

que nenhum homem te engane nesse tempo tão tardio. Eu tenho reduzido            

os tempos para trazer o Meu povo. 

Eu não cometo erros, pois Eu estou no controle de todos os eventos. 

Preste atenção nos Meus verdadeiros profetas, pois eles falam como          

Eu ordeno e eles tem sido isolados por muitos anos para Mim; para             

prepararem para esses eventos que agora estão ocorrendo. 

Seja forte e muito corajoso! porque Eu estou contigo! Nunca te           

deixarei, nem te desampararei. 

Por fim, Eu estou lhe alertando para largar os seus ídolos. Venda eles.             

Dê eles para o pobre, e, depois, venha e Me siga, pois Eu sou o Autor da                 

Vida. 

Para aqueles que Me pertencem, lembre-se de que não há nada           

encoberto que não será exposto.  

Não temas, pois Eu estou contigo! Se o Filho te libertar, você estará             

realmente livre! 

Não olhe para trás! Não volte para a servidão da escravidão - para as              

palavras dos homens que são como o vento. 

Confie em Deus! Acredite também em Mim. 

 

EU SOU QUE EU SOU 

ANTES QUE ABRAÃO EXISTISSE, EU SOU 
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