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EU SOU A PAZ PERFEITA 

Eu sou a paz perfeita. Eu estou perfeitamente calmo. Eu sou perfeito em             

todos os sentidos. Nada é muito difícil para Mim, nada, porque eu criei os              

Céus e a Terra. 

Eu sou Amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é verdade. Eu, Jesus,              

sou a Palavra que se fez carne. No princípio era o Verbo e o Verbo estava                

com Deus. Eu sou a Palavra, sim, eu, Jesus. 

Respire em Meu Espírito Santo, é seu Consolador, ele o guiará em toda a              

verdade. Estenda a mão para Mim. Eu estou sempre aqui.  

Seus pecados, sua vida, sua família não são muito difíceis para Mim. Venha             

descansar um pouco. Escute Meu Espírito Santo. Deixe-o reinar dentro de           

você. Sim, eu sou a paz perfeita. 

Tenha fé em Deus, confie também em mim. Não se preocupe com os ímpios,              

pois conheço suas ações covardes e retribuirei a eles o que eles mediram             

para os outros e muito mais. Não se surpreenda com todos os problemas,             

meus queridos amigos. Para aqueles que pertencem a mim são meus           

amigos. 

Muitos pertencem a este mundo e a seus prazeres e enganos. Estou com             

inimizade com eles. 

Sim, meus queridos amigos, não se surpreendam com todos os problemas           

agora e à frente.  

Eu sou o Senhor de toda a criação. Eu te entregarei. Tudo o que peço é que                 

você confie em Mim, não no homem. Apoie-se em mim, Jesus. 

Não se junte de forma alguma aos incrédulos; não se deixe seduzir pelo             

pensamento deles. Os tempos estão se tornando cada vez mais difíceis, e os             

tempos de teste só podem ser trabalhados minuciosamente para sacudir a           

escória do mal em erupção como a fervura de um veneno. 

Fique firme; apegue-se firmemente à sua salvação somente pela Graça.          

Puxe o cinto da verdade com mais força. Jogue fora qualquer coisa que o              

seduza ou atraia para longe da profunda devoção santa, somente a mim e a              

mim. 
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Muitas casas foram construídas, mas eu não as ordenei. Todo o trabalho            

deles é em vão, não será bom. É tudo infrutífero, totalmente estéril. 

Permaneçam em mim, meus filhos; permaneçam apegados à verdadeira         

videira. 

Muitas tempestades físicas devem passar por todo o país. Aqueles que são            

construídos por Mim e têm raízes firmemente estabelecidas no amor, serão           

mantidos em segurança por Minha Mão. 

Muitas coisas devem ser arrancadas e arrancadas como um dente podre,           

pois está afetando e infectando as áreas circundantes. 

Minha poda deste ano deve ser dura, mas é para sempre e minha maior              

glória. Muitas ervas daninhas que enraízam as raízes do amor devem ser            

desenterradas e isso é muito profundo. 

Mas paz eu deixo vocês Meus filhos. Abrace Minha Paz nestes tempos. Essa             

paz que o envolve e o envolve é do próprio céu. Irá irritar muitos, mas você                

está seguro e nada irá prejudicá-lo. Darei e aumentarei mais fé a quem             

pedir, pois dou livremente. 

Peça e será dado a você pressionado para transbordar. 

Abrace a Minha Paz, pois você está oculto em Cristo. Você está protegido na              

Sombra das Minhas Asas e elas se expandem muito além de sua            

imaginação. Meus ouvidos se inclinam para seus gritos, seus medos e seus            

gemidos, que para muitos são suas orações que parecem não ter palavras.            

Tudo isso é ouvido pelo Meu Espírito. 

Venha Meus filhinhos, tudo está bem. Você é amado. Você é querido. Eu sou              

seu marido. Eu sou seu pastor. Eu sou seu amigo e salvador de toda a               

eternidade. Eu estou sempre ao seu lado. 

Não se preocupe com os ímpios, eles logo desaparecerão. 

Eu, o Senhor, estou com você. 

  

Garota do shofar 
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