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NÃO SEJA ANSIOSO POR NADA, O REI ESTÁ VINDO 

 

11 de Maio de 2020 

 

Enquanto orava ontem no sábado, eu estava perguntando a Yahushua          

muitas perguntas, apenas conversando com Ele sobre o que estava em meu            

coração. É sempre muita coisa em meu coração, e Ele é muito paciente             

comigo.  

Depois de um tempo, de repente, eu ouvi Ele dizer corajosamente:           

"PAZ, FIQUE QUIETA". E então, em vez de me dar uma resposta direta para              

minhas muitas perguntas, Ele falou isso e depois me disse para compartilhar            

Suas palavras com você, minha família em Yahushua: 

 

Assim como o fim de todas as coisas estão aqui, Eu lhe digo,             

“Paz… Fique tranquila [quieta]”. 
 

Enquanto você vê tudo o que é bom agora ser chamado de mal, e o               

mal ser chamado de bem, Paz... Fique tranquila. 
 

Enquanto Eu derrubo todas as coisas que não são Minhas, e levanto a             

Minha mão de proteção deste lugar, digo-lhes, Paz... Fique tranquila.  
 

Quando a besta, como é conhecida de Anticristo, se apresentar ao           

mundo, Paz... Fique tranquila.  
 

Enquanto os poderes que serão colocados colocarem mais e mais          

restrições, e levar esse mundo mais fundo à escravidão, Paz... Fique           

tranquila. 
 

Quando lhe falarem que é necessário se registrar para fazer compras           

ou ter emprego, Minha instrução é, Paz... Fique tranquila. 
 

Embora cada vez mais suas liberdades sejam despojadas de você e           

você saiba que é preciso fazer escolhas muito difíceis para cumprir ou            
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confiar totalmente em Mim em suas provisões, Eu lhe digo: Paz... Fique            

tranquila. 
 

Quando os poderes das trevas ameaçarem tomar ou separar sua          

família de você, lembre-se destas palavras: Paz... Fique tranquila.  
 

À medida que a escuridão se torna perversamente mais escura,          

porque o inferno está se abrindo, saiba que você permanece sob o abrigo da              

Minha asa, e Eu digo: Paz... Fique tranquila. 
 

Quando não apenas seus líderes o traírem, mas todos aqueles em que            

você pensou que poderia confiar, especialmente aqueles que você ama,          

lembre-se do que Minha Palavra diz: pai e filho, mãe e filha serão divididos              

contra você, então Paz... Fique tranquila.  
 

Quando você vê sinais no sol, lua e estrelas e a angústia das nações              

na terra, quando os mares e as ondas rugem, ouça-Me sussurrar para você,             

Paz... Fique tranquila. 
 

À medida que os julgamentos aumentam em frequência e intensidade          

com inundações, tempestades de grande magnitude, tornados, furacões e         

ventos terríveis, descanse enquanto você Me ouve dizer: Paz... Fique          

tranquila. 
 

Quando um grande e terrível fogo chover do céu e a terra arder com              

grande fúria, ordeno que tenha Paz... Fique tranquila. 
 

Enquanto o chão treme e balança violentamente e se divide em todo o             

mundo, Paz... Fique tranquila.  
 

Enquanto Eu seguro a chuva em muitos lugares e uma grande seca            

destrói as terras, Paz... Fique tranquila. 
 

Quando a pestilência e a fome destruírem muitas das fontes de           

alimentos, culturas e gado do mundo, lembre-se de que isso foi predito.            

Paz… Fique tranquila. 
 

Enquanto o sistema da besta continuar sistematicamente a        

interromper sua liberdade de adoração, até criminalizando a sua crença em           

Mim; lembre-se, Eu lhe disse que eles fariam isso antes que Eu venha lhe              

buscar, então Paz... Fique tranquila. 
 

Quando parecer que você está perdendo tudo nesta vida, lembre-se,          

perder sua vida aqui é Me ganhar por toda eternidade. Paz… Fique            

tranquila.  
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Deixe todo o resto desaparecer enquanto a porta se fecha nesta era.            

Não fique ansioso por nada, Meus filhos, e tenha Paz… Fique Tranquila, pois             

o seu Rei vem e a Sua recompensa está com Ele.  

 

Eu estou na porta… Eu estou vindo. 

 

YAHUSHUA 

 

 

Escrituras:  

Isaías 5:20 

Ezequiel 21:27 

2 Tesalonicenses 2:3 

Isaías 5:14 

Apocalipse 13:16-17 

Lucas 12:53 

Lucas 21:25 

Mateus 24:3-14 

Marcos 8:35 
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