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“a tua vara e o teu cajado me consolam”, Salmos 23:4 
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Escrituras:  

Salmo 23  

John 15 

 

Meus filhos, embora vocês estejam andando na sombra da morte, Eu           

digo: "Não temas, porque estou com vocês". A Minha vara e o Meu cajado              

lhes consolam, guiando-o por este terreno difícil. E apesar de Minha Vara            

esteja te castigando neste momento, ela tem limites para te manter perto            

de Mim. 

Eu tenho te tirado do fogo, das garras de Satanás, que não tem poder              

sobre você. Ele pode te perturbar com tempestade e temporais, mas quando            

você Me chama, Eu venho andando nas costas dessas ondas; e aí Eu falo              

para elas, "Fica quieto". 

Eu falo com autoridade e todos Me obedecem, porque Eu sou o            

SENHOR sobre todas as coisas. Sim, Eu tenho lhe arrancado dos fogos            

violentos e daquele que nunca mais irá roubar. 

Existem atividades nos céus para protegê-lo e levá-lo a passar por           

essas ruas chamadas morte. Mas em Mim, está o seu próprio sopro de vida.              

O Anjo da Morte tem passado por onde Eu tenho marcado Meus filhos com              

vida; todavia, como marquei Caim por desobediência, também tenho         

marcado muitos para a destruição. 

Muitas coisas, Meus filhos, só podem ser entendidos nos reinos          

espirituais. Isso é a razão do porque Meus filhos nasceram de novo do             

Espírito Santo acima; isto é de Mim. Para aqueles que nasceram de novo,             

você foi escolhido desde a fundação do mundo; você estava predestinado a            

ser à semelhança do Meu Filho. 

Sou Eu, seu Pai Celestial, que tem lhe ensinado, embora às vezes você             

não teve consciência disso. E fui Eu que te levei ao Meu Filho Jesus. Tudo               
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isso é Meu Trabalho, para que nenhum homem conte vantagem e nem            

pegue a glória que Me é devida. 

Meu cajado é aquele quem lhe consola; aquele que está florescendo           

nesta temporada - um sinal da Minha Promessa certa de que Eu te escolhi,              

você não Me escolheu.  

Meu cajado lhe consola e é a Minha Presença que vai adiante de você.              

E o Meu cajado que é a mesmo em que Jacó se apoiou e Me adorou antes                 

dele partir desta terra para estar Comigo. 

Fiquem quietos, Meus filhos. Minha Mão está firme sobre vocês, pois           

Eu sou Aquele que faço uma saída de todas as tempestades, somente para             

você.  

Neste momento, Eu estou lhe mostrando muito mais para que assim           

você aprenda a confiar em Mim para os tempos que estão vindo. Eu estou              

construindo força em você que vem somente da Minha Mão e através do             

Meu Espírito Santo. 

 

Não é por força, nem por poder, mas pelo Meu Espírito diz o SENHOR. 

 

Para aqueles que andam na carne, tudo o que está acontecendo não            

fará nenhum sentido, pois só pode ser entendido com discernimento pelo           

Espírito Santo. 

Durante esses tempos de morte, você terá que confiar mais em Mim;            

você precisa da orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Meu             

Presente para aqueles que são Meus.  

O Espírito Santo é Aquele que é a vida que respira para você. Ele é               

Aquele que guia você em toda a Verdade. Ele é Aquele que deve infundir em               

você toda a sabedoria e alegria dos céus. Ele é Aquele que produzirá muito              

mais frutos para o Pai. 

Sim, Eu estou podando, Minha vara o está castigando agora para           

alinhá-lo Comigo e mantê-lo longe dos fogos do inferno. 

Diga ao meu povo, Jacky, para ficar realmente perto de mim.           

Diga-lhes que Me consultem primeiro, o tempo todo, e que não me avancem             

sem Mim, pois isso traz muito perigo. 

Veja, Eu tenho até mesmo colocado uma barreira protetora em torno           

de seus filhos, eles Me honrando ou não, por causa de sua confiança e              

conhecimento de quem EU SOU. 

 

EU SOU QUE EU SOU 

EU E O PAI SOMOS UM 
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