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MINHA GRAÇA É SUFICIENTE PARA VOCÊ 

 

Palavra dada hoje 26 de junho de 2020 

 

Escrituras: 

2 Coríntios 12:9-10 

1 Coríntios 1:18-31 

Salmo 131 

Apocalipse 4 

 

Deixe-me compartilhar esta palavra que o Senhor me deu esta manhã           

... Foi o que ele escreveu através de mim hoje ... 

 

Caminhe comigo, Meus filhos. Chegue mais perto de Mim. Ouça só a            

Minha voz. Cuidado com aqueles que querem que você corra para aqui e ali. 

Meus filhos, Eu não opero no reino do medo. Não brinco com as             

escrituras sagradas. Minha palavra é acessível até para os Caídos. Até para            

os muitos discípulos sempre lhe dizendo para correr, corra aqui e ali. 

Anda Comigo Meus filhos. Descanse em mim. Esconde debaixo dos          

Meus braços eternos. Ache abrigo debaixo das Minhas asas. 

Aqueles que Me pertencem, sentam-se ao Meu lado. Veja hoje Meus           

amados, Meus braços estão lhe protegendo ao seu redor porque você é Meu.             

Ninguém arrebatará Minha verdadeira noiva.  

Eu sou como uma galinha abrindo suas asas de um lado para o outro,              

cobrindo os Meus pequeninos e aqueles com bebês. Meu ouvido está sempre            

atento no amor por tudo o que você diz para Mim. 

Veja Meus filhos! olhe nos Meus olhos de amor. Você não pertence a             

Mim? Você acha que Eu faria jogos mentais com você? Colocar um medo na              

sua alma naqueles que Me pertencem? 

Não Meu filho precioso. Venha sentar comigo. Fique tranquilo ao meu           

lado. Deixe-Me envolver Meus braços em torno de você, porque Eu sou Sua             

Fortaleza. Eu sou sua forte fortaleza e estou atento a todos os seus gritos,              

todas as suas orações sinceras, mesmo aquelas para as quais você não            

consegue encontrar as palavras. 

Deixe minha graça te cobrir, Meu filho! Porque Eu sou sua força. Meu             

poder é aperfeiçoado em sua fraqueza.  

Muitos afirmam Me conhecer, mas Eu digo a verdade, multidões          

pregam mas vem da carne. O orgulho deles não está baseado em meu             

nome, mas da carne e deles mesmos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q0SHt4gmsk


O poder de Deus é revelado entre aqueles que verdadeiramente se           

humilham sob a poderosa mão de Deus. 

Meus filhos presta atenção que aqueles que andam em humildade,          

preferindo os outros a si mesmos, reinam no alto com o todo-poderoso. A             

sua posição elevada, sentada comigo, é para aqueles que andam          

humildemente diante de seu Deus. 

Escolhi as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Eu           

não sou o que as pessoas pensam que Eu sou. Eles me odeiam. Eles odeiam               

os Meus caminhos. 

Oh Meu reino! Meu reino, Meus filhos, não são verdadeiramente deste           

mundo. Ouça a verdade disso: Eu sou de cima. O Meu pai está sentado em               

seu trono, cercado por muitos tronos. 

Andem humildemente diante de Mim, Meus filhos. Ande no temor do           

Senhor. Ande na luz como Eu estou na luz. Verdadeiramente, minha graça é             

o suficiente para todas as suas necessidades. Quando você é fraco, você é             

forte. Quando você é fraco, então Meu poder repousa sobre você. 

Não lute Comigo sobre suas fraquezas. Fique quieto e sente-se aos           

Meus pés enquanto começo a mostrar coisas maravilhosas sobre quem Eu           

sou. Deixe-Me contar os segredos do Meu reino, pois Eu sou a verdade. O              

Meu caminho é o único caminho e só em Mim, você tem vida. 

Descanse em Mim, Meu filho. Não brigue com o que estou fazendo em             

sua vida. Você pode não entender agora, mas Eu lhe mostrarei todas as             

coisas, aí, então você entenderá.  

Paz! fique quieto Meus filhos. Eu estou chegando em breve, mas ainda            

não. 

Tenha paciência para que você seja completo na fé, não faltando nada.            

Seja forte! Seja muito corajoso! pois Eu estou com você. Vou levá-lo para             

casa e lá vou recebê-lo de braços abertos. 

Sede fortes, Meus filhos, porque a redenção se aproxima.  

A paz Eu deixo a você! A Minha paz Eu lhe dou hoje. E assim como                

venci, todos os que continuarem a permanecerem em Mim e a cumprir            

Minha palavra - também vencerão. 

Minha glória cairá em meio a grandes provações e trevas. E assim será             

que Eu convocarei a colheita final. Pois não está escrito que escolhi as coisas              

tolas deste mundo para envergonhar os sábios? As coisas fracas deste           

mundo para envergonhar os fortes? 

Alegra-te, Eu digo, na tua posição elevada, porque bem-aventurados         

são os mansos, porque eles herdarão a terra. 

Descanse em sua fraqueza. Confia em Mim o tempo todo, porque           

nunca te deixarei e nem te desampararei. 

Eu nunca falharei com você. 



Verdadeiramente, a Minha graça é suficiente para todas as suas          

necessidades. 

 

Eu sou Jesus e Eu tenho te amado com um amor eterno. 

  


