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Palavra recebida hoje 16 de julho de 2020 

 

Fique Quieto e Saiba Que EU SOU Deus 

 

 

Escrituras: 

Salmo 46 

Apocalipse 3:7-13 

Isaías 55:8-11 

Colossenses 1:15-23 

Colossenses 2:6-15 

1 João 2:18-19 

Eclesiastes 3:1-8 

 

Assim Diz o SENHOR ... 

 

A Minha igreja são aqueles que pertencem a Jesus Cristo e a Ele             

somente.  

Eu conheço todas as suas mágoas e decepções que você tem. Eu            

conheço todos os seus anseios e sua profunda solidão, mesmo neste           

momento. E mesmo que você não consiga formular as coisas profundas em            

seu espírito, mesmo que não consiga formulá-las com suas palavras, Eu           

conheço todas elas. 

Eu te digo a verdade, Minha amada Igreja, que muitos te odeiam, por             

nenhuma outra razão, senão que você Me pertence. A verdade da batalha            

espiritual contra aqueles que Me amam é grande. 

Muitos subestimam a verdade da guerra que está acontecendo nos          

céus.  

Existem muitas faces do anticristo, mas tudo será revelado muito em           

breve. Pois tudo o que estiver oculto será exposto. E tudo o que foi retido,               

mesmo pelas restrições mundanas, entrará em colapso. 

Pois sou Eu, Jesus, que tenho segurado a maré do mal. Os tsunamis             

do mal entrarão como um dilúvio. Por causa disso, a terra clamará em             

protesto e a maré sem precedentes de pecado e ilegalidade e a rebelião final              

contra mim, o SENHOR, causarão grandes, grandes calamidades em todos          

os níveis. 

Mas Eu te digo: não temam Meus filhos! Porque Eu sou Jesus e Eu              

venci o mundo. Hoje falo de paz sobre você, Meus filhos, Minha igreja.  
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Pois tudo será bem contigo, mesmo agora. Mesmo diante do teste final            

de perder a sua vida por Minha causa. Eu te digo que não tenha medo pois o                 

seu nome está escrito no Livro da Vida do Cordeiro. 

Eu digo, não temam Meus filhos! Pois nunca te deixarei, nem te            

desampararei, pois Eu estou carregando você como um gatinho é carregado           

pela sua mãe. 

Meu amado, Eu estou movendo você continuamente para fora do          

caminho do perigo. Para alguns, são distâncias curtas e para outros, são            

distâncias longas. Mas, esse movimento contínuo que você teve em sua           

vida, muitas vezes o deixou perplexo, mas Eu o fiz em etapas e ao longo de                

muitos e muitos anos. 

E é isso o que Eu te digo novamente, para você hoje, Minha igreja,              

Meus filhos, fiquem quietos e saibam que Eu sou Deus. Confie em mim!             

Quando digo que você deve ficar onde está ou se deve se mudar, digo:              

confie em Mim e ouça a Minha voz. 

Confie em cada passo que Eu coloquei perante você que Eu pedi para             

você fazer. Conheço as suas profundas frustrações, mas digo que não lute            

contra Mim, pois a sua caminhada Comigo é pela fé e não pela vista. 

Para aqueles que são Meus filhos, para aqueles que pertencem à           

Minha igreja, vocês são os filhos da promessa. Os filhos, cuja vida, você tem              

entregado por minha causa, isso até a morte deste mundo. Mas saiba disso,             

que minha vida queima dentro de cada um de vocês, pois a Minha semente              

santa está dentro de vocês. 

Você está selado pela promessa do alto, desde o princípio. Sim, você            

está selado pelo Meu próprio Espírito Santo.  

Não incline em nada que pertence a esta terra, pois ela é como uma              

cesta de figos podres, impróprios para tocar, impróprios para comer. 

Não incline no passado que já passou. Porque Eu faço todas as coisas             

novas. Veja, agora, essas novas coisas surgindo! você não consegue          

perceber? 

Confie em Mim, diz o SENHOR, quando digo que deixa os mortos            

enterrem os mortos. Deixe para trás todas essas coisas. Não se apegue a             

essas coisas, pois elas estão todas prontas para a destruição. 

 

O SENHOR continua ... 

 

O julgamento está aqui. Está preste a acontecer e você verá diante            

dos seus próprios olhos. Todas as Minhas palavras acontecerão. Pois não há            

uma Palavra que tenha saído da Minha Boca que retornará para mim vazia. 

À frente estão grandes problemas e rebeliões contra o Deus Vivo.           

Contra Mim, o SENHOR. Está se formando poderosamente, mesmo agora.  
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O Meu momento marcado está muito, muito em breve. São dias e não             

semanas à frente. 

Tudo será liberado. 

No entanto, mesmo nisso Meus filhos não temam. Segure firme em           

Meu nome. Não temas! 

Quando todos os homens te odiarão. Lembre-se, que eles Me odiaram           

primeiro.  

Nesta hora também é a hora em que Eu mesmo, o SENHOR,            

entregarei muitos a Satanás. Entregarei até aqueles que pregam a Minha           

palavra; até mesmo aqueles que já trilharam o caminho da santidade e da             

justiça. Essas pessoas também se voltarão contra você. Pois Eu não te disse             

que vou expor tudo o que está no coração do homem. 

Sim, entregarei muitos a Satanás. aqueles que conheciam Meu         

caminho de justiça. Eles tem sido avisados. Eles tem sido rejeitados por            

Mim, porque eles tem rejeitado o Meu Conselho. Eles rejeitaram o caminho            

da santidade. Pois Eu te digo a verdade, sem santidade, você não pode ver              

Deus.  

E todos os que continuam a pecar, eles continuam pecando mesmo           

depois de receberem graça após graça, dadas por Mim, serão entregues ao            

amplo caminho. Pois eles preferem não obedecer ao SENHOR. 

Isto é, e sempre tem sido, o próprio dano deles. E isso é também              

porque eles são pessoas rebeldes e inflexíveis [ou seja, cabeça-dura, que           

não se deixam convencer]. Estes são os que não herdarão o Reino de Deus. 

Eu sou o SENHOR 

Preste atenção aos Meus filhos! Me obedeça nos menores coisas. Meia           

obediência não é obediência de jeito nenhum. Mas uma rebelião contra o rei             

de Israel. 

Aqueles que persistirem dessa maneira serão entregues à sua própria          

vontade, a um reino que não Me pertence. 

Portanto, permaneça no Meu amor. Permaneça na Minha Palavra, pois          

sem Mim, você não pode fazer nada. 

O custo é alto, Meus filhos. O custo é alto em Me seguir neste mundo.               

Mas este mundo passará, mas Minhas palavras durarão para sempre. 

Então venha hoje Minha igreja, Meus filhos, escute somente a Minha           

voz e a Minha palavra. Coma e beba de Mim. Pois o homem não pode viver                

somente de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. 

Eu sou a ressureição e a vida. E aqueles que vivem em Mim, nunca              

morrerão e Eu vou te levantar no último dia. 

Vem Meus filhos! Tudo é seu em Cristo Jesus. Não temas, porque Eu             

estou contigo e Eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Eu virei a você,               

pois Eu estou voltando em breve. 
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Eu não vou te deixar órfãos. 

 

O SENHOR termina dizendo ... 

 

Paz, Eu vos deixo hoje. Não se preocupe com o amanhã. Pois o             

amanhã já tem seus próprios problemas. 

Sim, Eu te deixo a paz. Mas não como o mundo a dá. 

Animem Meus filhos, pois Eu, Jesus, venci o mundo. 

Eu sou Aquele que vive. 

Amém. 
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