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APROVEITE ESSE TEMPO PARA SE PREPARAR 

 

Palavra do Senhor recebida depois de orar sobre onde estamos e que            

preparativos são necessários. 

 

Filha: 

“Reserve um tempo para preparar todos aqueles de quem gosta,          

porque a terra será abalada sem dúvida.  

Pois, quando for assinado o Plano de Paz que divide minha terra, as             

cartas de destruição serão liberadas da Minha mão. Muitos não estão           

acordados e não me procuram pela verdade para saber o que está em jogo. 

Muitos cairão em profundo desespero porque não se prepararam nem          

se preocuparam com os avisos que foram publicados em grande extensão.  

O inimigo distraiu muitos com o desejo de ter abundância.          

Mantenha-se focado nas coisas encontradas na Minha palavra e procure-Me          

onde a Minha voz possa ser ouvida.  

Vou levá-lo para onde você estiver em segurança sob minha asa           

quando os pássaros começarem a cantar nas árvores. Vou protegê-lo em           

tudo o que você fará nos próximos dias, pois será guiado e alimentado pelo              

Espírito. 

Com amor, 

seu Pai Celestial 

 

Escrituras: 

Atos 28:26-27, Dizendo:Vai a este povo, e dize:De ouvido ouvireis, e de            

maneira nenhuma entendereis;E, vendo vereis, e de maneira nenhuma         

percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido,e com os          

ouvidos ouviram pesadamente,e fecharam os olhos,para que nunca com os          

olhos vejam,Nem com os ouvidos ouçam,Nem do coração entendam,E se          

convertam,E eu os cure.” 

 

Joel 3:2, “Também ajuntarei todas as nações, e as derrubarei ao vale de             

Josafá; E ali julgarei com eles por causa do meu povo, minha herança Israel,              

a quem espalharam entre as nações; Eles também dividiram a minha terra.” 

 

Marcos 4:19, "e os cuidados deste mundo, a fraude das riquezas e os             

desejos de outras coisas que entram no sufocamento da palavra, e ela se             

torna infrutífera". 
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Deuteronômio 4:29-31, “Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o           

acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. 

Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então           

nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. 

Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará,            

nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais.” 
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