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Ser Encorajado! 

 

23/07/19 6:06 

ALAN CARRICO 

 

Olá Meu filho, este é Jeová Elohim falando com você neste dia. Sim, eu              

estou chamando você para escrever, pois tenho muito para você. Você vê, a             

hora é tarde, e mesmo assim você está olhando para um futuro brilhante em              

pedir-me por bons presentes, que eu sou rápido em responder. Quero que            

você saiba que, embora o tempo seja realmente muito curto, você terá os             

desejos do seu coração, pois o seu coração busca coisas boas de Mim e é               

puro e busca a salvação dos outros em primeiro lugar. Você está alinhado a              

Mim e esta é a chave para viver uma vida abençoada. Estive segurando você              

e todos os Meus filhos na palma de Minhas poderosas mãos, protegendo-os            

dos ataques do maligno, mas agora, à medida que as trevas se tornam mais              

negras, agora abençoo as bênçãos para Meus filhos obedientes e amorosos.           

A terra está sendo mergulhada em grande escuridão e não pode ser detida             

como Minha Palavra deve ser cumprida como está escrito. Não tenha medo            

do que vê com os olhos, pois o que você vê é temporário. Em vez disso,                

aproxime-se de Mim em Espírito e em Verdade e eu os guiará pelo caminho              

iluminado em direção a Mim, e ao fazê-lo você trará muitos com você.             

Muitos agora estão distraídos com o mundo e estão longe de Mim, mas eu              
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lhes digo que nenhum deles se perderá no final. Conheço as minhas ovelhas,             

e as minhas ovelhas, não eu. Nenhum será perdido! Portanto, não se            

distraia ou desanime como EU SOU Rei e EU SOU para você. Se eu sou para                

você, quem pode ser contra você? Seja encorajado, pois a Minha vontade            

está se revelando para todos os Meus fiéis. Não resista. Meu trabalho para             

você será agradável até o fim! Eu te amo meu filho. Eu amo todos os meus                

escolhidos. Logo todos vocês estarão comigo no céu, e até lá vocês serão             

inundados de muitas bênçãos. Receba estas bênçãos com alegria Meus          

filhos. Eu venho rapidamente! Seu Pai Celestial, Jeová Elohim. 

 

João 4: 23-24  

23 Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão             

o Pai em espírito e em verdade: pois o Pai busca que tais pessoas o adorem.                

24 Deus é Espírito: e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em               

verdade. 

 

João 10: 27-28 

27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me               

seguem; 28 E dou-lhes a vida eterna; e nunca perecerão, e ninguém as             

arrebatará da minha mão. 

Salmo 37: 

Não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que            

praticam a iniqüidade. 2 Pois em breve serão cortados como a erva e             

murcharão como a erva verde. 3 Confie no Senhor e faça o bem; assim              

habitarás na terra, e em verdade serás alimentado. 4 Deleita-te também no            

Senhor; e ele te concederá os desejos do teu coração. 5 Dá o teu caminho               

ao Senhor; confie também nele; e ele a fará passar. 6 E ele trará a tua                

justiça como a luz e o teu julgamento como o meio-dia. 7 Descanse no              

Senhor e espere pacientemente por ele: não te aflijas por causa daquele que             

prospera no seu caminho, por causa do homem que faz com que aparelhos             

malignos passem. 8 Cesse a ira, e abandone a ira; não te preocupes em              

fazer o mal. 9 Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que            

esperam no Senhor herdarão a terra. 10 Porque ainda por um pouco, e os              

ímpios não serão; sim, tomarás em consideração o seu lugar, e isso não             

acontecerá. 11 Mas os mansos herdarão a terra; e deleitar-se-ão na           

abundância da paz. 12 O ímpio mete-se contra o justo e revolve-o com os              

dentes. 13 O Senhor rir-se-á dele, porque vê que o seu dia está chegando.              

14 Os ímpios têm puxado da espada e têm entesado o arco, para             

derrubarem o poder e necessitado, e para matarem os que são retos no seu              

caminho. 15 A espada deles entrará no seu coração, e os seus arcos serão              

quebrados. 16 Melhor é o que é justo o homem justo do que as riquezas de                
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muitos ímpios. 17 Porque os braços dos ímpios serão quebrados, mas o            

Senhor sustém os justos. 18 O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a              

herança deles será para sempre. 19 Não serão envergonhados no dia do            

mal, e nos dias da fome se fartarão. 20 Mas os ímpios perecerão, e os               

inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros; eles o consumirão;            

na fumaça eles consumirão. 21 O ímpio toma emprestado, e não paga; mas             

o justo se compadece e dá. 22 Porque os que são abençoados por ele              

herdarão a terra; e os que o amaldiçoarem serão extirpados. 23 Os passos             

do bom homem são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho.              

24 Ainda que caia, não será totalmente derrubado; porque o Senhor o            

sustém com a mão. 25 Eu tenho sido jovem e agora sou velho; todavia não               

vi o justo abandonado, nem a sua semente implorando pão. 26 Ele é sempre              

misericordioso e empresta; e sua semente é abençoada. 27 Saia do mal e             

faça o bem; e habita para sempre. 28 Porque o Senhor ama a justiça e não                

desampara os seus santos; eles são preservados para sempre: mas a           

semente dos ímpios será extirpada. 29 Os justos herdarão a terra e nela             

habitarão para sempre. 30 A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua               

fala do juízo. 31 A lei do seu Deus está em seu coração; Nenhum de seus                

passos deslizará. 32 O perverso vigia os justos e procura matá-lo. 33 O             

Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado.             

34 Espera no Senhor, e mantém o seu caminho, e te exaltará para herdar a               

terra; quando os iníquos forem desarraigados, a verás. 35 Tenho visto o            

ímpio em grande poder, e espalhando-se como a baia verde. 36 Todavia ele             

morreu, e eis que ele não estava; sim, busquei-o, mas ele não foi             

encontrado. 37 Marque o homem perfeito e contemple o reto; porque o fim             

desse homem é paz. 38 Mas os transgressores serão destruídos juntamente:           

o fim dos ímpios será cortado. 39 Mas a salvação dos justos é do Senhor;               

ele é a sua força no tempo da angústia. 40 E o Senhor os ajudará e os                 

livrará; ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. 

Alan Carrico às 6:06 
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