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Um momento difícil se aproxima de seu mundo, meu povo. Algumas           

mudanças estão chegando no cenário mundial, você não está esperando que           

tornará a vida do Meu povo uma luta. 

De maneiras que você ainda não pode ver, o suprimento mundial de            

alimentos deve começar a diminuir. Um pouco no começo, e depois muito.            

Isso causará grande dificuldade para muitos que ainda não podem comprar           

muita comida. Saibam que se você é verdadeiramente meu, se você andar            

em meus caminhos, se você obedecer meus comandos e minhas indicações,           

eu suprirei todas suas necessidades. Eu vou guiá-lo para provisionar em           

lugares secretos. Eu vou fazer com que você saiba como sobreviver desta            

vez. Não tema. 

Quando essas dificuldades começarem, não estremecem. Não deixe o         

inimigo te deixar com medo. Procure o Meu rosto, pois esta é a chave para a                

sobrevivência em todas as situações. Procure me conhecer, fazer a minha           

vontade. Em todos os seus caminhos, reconheça-me e eu o conduzirei. 
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Proverbs 3: 5-7 

● 5 
Confia no Senhor de todo o teu coração; e não te inclines ao teu

 
              

próprio entendimento. 

● 6 
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas

 
           

veredas. 

● 7 
Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te

 
            

do mal. 

Apocalipse 6: 5-6 

● 5 
E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira besta dizer: Vem e

 
              

vê. E eu vi e vi um cavalo preto; e aquele que estava sentado nele               

tinha um par de balanças na mão. 

● 6 
E ouvi uma voz no meio dos quatro animais dizer: Uma medida de

 
             

trigo por um centavo e três medidas de cevada por um centavo; e             

vede não ferir o azeite e o vinho. 

Jeremiah 29: 12-13 

● 12 
Então clamarás sobre mim, e passareis a orar por mim, e eu vos

 
             

ouvirei. 

● 13 
E me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o

 
            

vosso coração. 
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