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Eu, o SENHOR, Não Mudo

Palavra recebida hoje em 17 de março de 2020

Escrituras:
Malaquias 3
Salmos 46
Isaías 43:1-3

E para todos vocês que têm ouvidos. Para todos que escutam. Eu
estou aqui, meus filhos. Eu estou aqui com você. Eu, o Senhor, não mudo.

Eu sou Ele que ainda reina no alto. Sou Eu que sempre tenho reinado.
Sou Eu que reina. Sou Eu que sempre reinará, para sempre. Amém.

Pois o Meu reino não foi construído, senão pela Minha própria palavra,
pela Minha boca, que é certa como rocha. O que você vê agora são todos
aqueles que não acreditam em Mim e nem Me procuram.

Apesar da raiva das nações se levantarem uma contra a outra, eles
estão todos enganados como Nações, não conhecendo Àquele que é do alto.
Eles estão todos enganados porque apenas desejam todas as coisas da
Terra. Mas eles estão na areia movediça. Todos eles são como sombras
inconstantes. Eles acreditam em coisas e nunca Me questiona ou Me procura
nas coisas.

Eu te digo a verdade: não há nada novo debaixo do sol. O homem
ainda permanece em sua incredulidade. Ele permanece em seu pecado, em
seu orgulho.

Pois, certamente, Satanás conquistou os seus corações com enganos.
Pois ele é o pai da mentira. Assim como Satanás caiu como um raio, eu
também, o Filho do Homem, venho como um raio e todos os cantos da Terra
verão a minha glória.

Alguns deles que estão acordados e prontos para serem recebidos no
Reino de Meu Pai; e outros, para enfrentar a Ira de Deus.

Meus filhos, Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Eu estou sempre
presente até o dia de hoje. E, para aqueles cujas mãos estão limpas, cujo
coração está sendo respingado pelo sangue de Jesus, esses entrarão
completamente no Meu Santo dos Santos.
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Eu tenho te escolhido, Meus filhos. Você pertence a Mim. Eu te escolhi
desde a fundação deste mundo, antes mesmo do mundo existir. Você é um
Sacerdócio Real. Um povo peculiar separado para adorar a Deus. Pois Eu sou
o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e todos os que humildemente andam
diante de mim, esses andarão na minha luz.

Embora a escuridão reine e invada invisivelmente em muitos corações,
aumentando diariamente, muitos estão sendo capturados, e andando mais
em engano, Eu falo para vocês, Meus filhos, isso é apenas o princípio.

Mas, não tema meus filhos, pois do mesmo jeito que Eu protegi Meus
filhos no Egito, Eu também sou capaz de fazer, ainda mais abundantemente,
do que você imagina.

O Meu sangue te cobre, Meus preciosos filhos. O Anjo da Morte
passará sobre você, sob a sua casa. A bate-papo furado de paz e de unidade
não vai durar muito, pois o colapso financeiro cairá como nunca antes.

Não tema essas coisas, pois, na verdade, você não deve depender do
homem e de suas ideologias criadas pelo homem. Eu sou capaz de levar a
você tudo o que você precisa. Eu sou o seu Jeová Jireh. Eu sou o Seu
Provedor. Pois, Eu sou aquele que fornece a minha bondade até para o mal.
Descanse no conhecimento de que Eu não mudo.

Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. O Meu reino é construído
sobre a minha Palavra. E todos os que confiam em Mim serão mantidos a
salvo, debaixo dos Meus braços eternos.

Embora as águas agitadas subam contra você e tudo ao seu redor
estão afundando na areia, saiba que Eu estou com você. Meu anjo fica de
guarda protegendo você, guiando você, para um local de abrigo.

Há muito mais por vir, Meu amado. Você sabe disso! Eu tenho falado
disso para você antes de seus acontecimentos.

Eu sempre soube o fim desde o princípio. Eu sempre soube o princípio
desde o fim. Pois EU SOU QUE EU SOU.

Eu sou o princípio, porque no princípio, Eu criei os céus e a terra. Eu
tenho sempre conhecido o fim. Pois em Mim, está a vida, a vida
ressuscitada.

Muitos pensaram que a Minha morte aqui nesta terra foi o fim. Mas foi,
apenas, o princípio de todas as coisas. O princípio da vida. O princípio da
verdade e da graça a serem reveladas em toda a sua plenitude.

Foi o princípio da Minha igreja verdadeira, construída sobre o Meu
Nome. Pois o Meu Nome é muito maravilhoso para ser conhecido. Você não
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tem ouvido nenhuma palavra que descreva, realmente, quem Eu sou. Nem
Meus filhos conseguem compreender, verdadeiramente, quem Eu sou.

Pois, Eu não sou quem você pensa que Eu sou.

À medida que os dias se tornarem cada vez mais escuros em
confinamento, escuridão em engano, a situação irá de mal a pior. Mas Eu
estou aqui. Eu estou aqui para lhe falar. Eu estou aqui para lhe falar, nesse
exato momento. Eu não tenho mudado. Eu não vou nunca mudar. Pois Eu
sou a Rocha das Eras. Eu sou o Ancião dos Dias. Eu sou o pilar de toda a
sabedoria. Eu sou aquele que é coroado com muitas coroas. Eu sou aquele
que estava morto, mas agora Eu estou vivo e Eu tenho as chaves da morte e
do inferno.

Continue a andar na Minha verdade e amor. Não tema essas coisas em
seu meio. Não se desespere com o que vê e ouve. Continue a habitar em
Mim e a habitar em Minha Palavra.

A desorientação está à frente, assim como muitos carpetes são tirados
debaixo de muitas vidas.

A Minha primeira flecha é contra as organizações financeiras. Pois eles
são corruptos. Eles cavaram um poço somente para eles e para todos
aqueles cujo Deus é o dinheiro. Todos eles cairão no mesmo poço, tanto os
grandes como os pequenos.

Mas Eu te digo: não tema essas coisas, pois, não sou Eu o Deus
possuidor do céu e da terra?

Eu derrubo, e certamente, Eu estou derrubando as pessoas
arrogantes, egoístas, gananciosas, que geram medo, que não têm espaço no
coração para Deus. No entanto, Eu tenho guardado para Mim mesmo um
Remanescente.

Eu tenho guardado os mansos desta terra para herdar a terra. Eu
tenho guardado o tempo determinado para trazer as minhas ovelhas
perdidas. As Minhas ovelhas perdidas de Israel. Pois todos os que são Meus
estarão em um rebanho - pertencentes àquele que é Bom. Àquele que é o
único bom pastor.

Continue olhando para Mim. Mantenha o seu coração perante Mim.
Porque aqui está a sua paz. Aqui está a sua vitória. Aqui está a esperança de
que, embora invisível, seja revelada dos céus.

O que você vê ao seu redor, o que você pode vê não é o Meu reino.
Pois Eu sou de cima. O Meu reino virá do céu para a terra. E todas as coisas
que foram refinadas em ouro puro, estes que foram refinados pelo Fogo,
permanecerão.
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Meu amado, Eu estou chegando muito em breve. A contagem
regressiva tem começado e você se alegrará quando Eu chegar em minha
glória.

Você é a Minha noiva e Eu estou preparando este dia para você para
que você possa caminhar, completamente, Comigo em Meu reino.

Uma grande transição está sobre você. Transformação, na medida que
envio o Meu Espírito Santo em maior medida. Sim, Eu estou derramando,
agora mesmo, um grande derramamento do que em qualquer momento da
história.

Mais ajuda Angelical do exército dos céus está aqui, agora mesmo.
Realmente, Eu te digo que o que está por vir, começou. Está aqui agora.

Eu colocarei palavras ungidas sobre seus lábios quando você falar a
Minha Palavra em poder dado a todos aqueles que crêem em Mim, em Meu
Nome.

Embora os rios subam, e o fogo se alastre, Eu estou aqui para guiá-lo
com segurança. Me chama, dia ou noite, pois Eu estou aqui.

Eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o Mesmo ontem, hoje e sempre. Eu
sei o fim desde o princípio, porque EU SOU o fim e EU SOU o princípio .

EU SOU QUE EU SOU. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Eu vou
sempre estar aqui para os Meus filhos, para sempre.

Venha, se abrigue sob os Meus braços eternos.

Eu sou o Seu pai. Eu sou o Seu Deus. Eu sou o Seu amigo. Eu sou o
Seu tudo em tudo. Eu sou o SENHOR. EU SOU QUE EU SOU.

Eu sou aquele que ama.
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