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A REMOÇÃO DOS BLOCOS NO CAMINHO 

 

Resumo: Eu Sou o Senhor que te vejo. Estou tentando remover muitos, 

muitos blocos no caminho da sua vida. 

 

ISA 49 

 

Isso é que o Senhor fala… 07: 24 - 21:57 

 

No momento do meu favor, eu responderei. E no dia da salvação eu o              

ajudarei. Eu te guardarei, farei de você um pacto para o povo restaurar a              

terra. E retribuir uma herança desolada. Para dizer aos cativos, saí. E para             

aqueles na escuridão, seja livre. Eles vão se alimentar ao lado das estradas             

e encontrar pastagens, em todos os lugares horríveis. Eles não terão fome,            

nem sede, nem o calor do deserto ou o sol baterão sobre eles.  

Quem tem compaixão deles os guiará e os deixará ao lado das fontes             

de água. Vou transformar todas as minhas montanhas em estradas. As           

minhas estradas serão levantadas. Veja, eles virão de longe. 

Alguns do norte, alguns do oeste, alguns de outras regiões. Grite de            

alegria, céus. Alegra-te, terra. Comece a cantar, suas montanhas. Pois o           

Senhor conforta seu povo e terá compaixão de Seus aflitos, que Sião disse             

que o Senhor me abandonou! O Senhor se esqueceu de mim! Pode uma mãe              

esquecer o bebê no peito? e não tem compaixão no filho que ela deu a luz? 

Embora ela possa esquecer, eu não vou te esquecer. Veja, eu gravei            

você nas palmas das minhas mãos. Suas presenças estão sempre diante de            

mim. Seus filhos ficaram confortáveis. E aqueles que o destruíram, partiram           

de você. Levante os olhos e olhe em volta. Todos os seus filhos se reuniram               

e vieram até você. 

Tão certo quanto Eu vivo, declara o Senhor, eles serão os seus lindos             

ornamentos. Você os veste como uma noiva.  

Agora você será pequeno demais para o seu povo e aqueles que o             

devoraram estarão longe. As crianças nascidas durante o luto ainda dirão na            

sua audição que este lugar é pequeno demais para nos dar mais espaço para              

morar. Então você dirá em seu coração, quem me trouxe eles? Eu era só e               

não tinha filhos. 

Eu fui exilada e rejeitada. Quem criou eles? Eu fui deixada sozinha,            

mas estes, de onde eles vieram? É isso que o Soberano Senhor diz: "Voltarei              

para a nação". Levantarei minha bandeira para o povo. Eles trarão seus            

filhos e seus braços e levarão sua filha nos quadris. Reis será seu pai adotivo               
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e rainhas, sua mãe que amamenta. Eles se curvarão diante de você, com             

suas faces para o chão. Eles lamberão o pó dos seus pés, e você saberá que                

Eu sou o Senhor. 

Aqueles que esperam em mim não serão decepcionados. 

 

EU SOU O SENHOR QUE VÊ VOCÊ E ELE ESTÁ REMOVENDO 

AGORA MUITOS BLOCOS DE ESTRADA EM VIDAS 

 

 

É isso que o Senhor disse, ‘Meus filhos, estou removendo grandes           

blocos e alguns é tão grande como montanhas. Para muitos, isso           

representou pessoas com situações aparentemente impossíveis. Muitos       

sofreram muito com a falta de provisões, bons lares estáveis, todos estes            

tiveram enormes obstáculos espirituais. 

Muitos de vocês se afastaram da maior pedra - a igreja feita pelo             

homem. Saibam disso, meus filhos, sou eu o seu pastor que veio resgatá-lo             

daqueles que são fortes demais para você. Eu desci para cuidar das minhas             

ovelhas. Eu vim para ensinar meus caminhos. Pois está escrito que tudo            

será ensinado pelo Senhor. 

Eu vim para lhe trazer alegria, pois você saberá sem vacilar que minha             

alegria residirá em você porque eu vivo, assim você também viverá. Eu ouvi             

seus gritos. Eu ouvi você do meu Santo Monte. Vi como o inimigo o cercou,               

confundiu e atormentou.  

Eu já vi todas essas coisas. Digo a você hoje que você se viu como               

Agar, uma mulher escravizada, uma escrava. Eu vi a situação dela. Eu vim             

para ela duas vezes. Eu vi a injustiça em sua vida. Eu vejo aqueles que são                

cegos espiritualmente segurando seus ensinamentos que nem eles mesmo         

seguem. 

Você dirá como Agar: Ele é quem me vê. Pois eu vejo vocês, meus              

filhos. Eu vejo você. Eu conheço você. Eu conheço seus medos. Conheço            

suas fraquezas, mas estou aqui para lhe dizer. Eu te vejo. Eu não te esqueci.               

Eu testei para ver se você realmente invocaria o nome do Senhor, que             

verdadeiramente digo que Eu sou um Deus que salva. Eu vim para salvar os              

perdidos. Eu venho para libertá-lo da boca dos leões. 

Não, meus filhos, não esqueci nada disso. Como eu poderia? Pois Eu            

sou o Senhor que te criou. Eu te separei. Até agora, você realmente não me               

conhecia, mas apenas sabia sobre mim. Você me conhecerá completamente,          

meus filhos. Você verá meu rosto como Moisés. Você vai falar comigo como             

Abraão, pois você é realmente filho de Abraão - o pai da minha promessa de               

que aqueles que acreditam em mim, serão meus amigos. 
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Sua fé creditada a você será como justiça. Fé, meus filhos. Fé em             

mim. Acredite em Deus. Confie também em mim, pois em minha casa há             

muitas mansões. Meus filhos não tenham medo e confiem todas as coisas            

em mim. Pois eu vou lhe mostrar quem realmente Eu sou e você ficará              

surpreso. 

Eu lhe mostrarei o caminho da alegria e em minha paz você terá toda              

a minha bondade. Você terá louvor em seu coração, apenas para o seu             

Deus. 

Oh, meus filhos sofredores, perdidos por tempestades e tempestades.         

Eu estive com você ao seu lado em todos os horários da noite. Oh, vós de                

pouca fé, meus pequeninos. Você acha que eu sou como homem? Homem            

que possui cordas condicionais de amor? Não, meus filhos, porque eu te            

criei. 

Eu mesmo, o Senhor, criador do céu e da terra. Eu vi seu corpo se unir                

por minhas mãos. Eu assisti você no lugar secreto. Coloquei a sabedoria no             

seu coração antes de você existir. Coloco meu espírito sobre o seu, para que              

você seja fiel a mim. 

Fiéis com pés nobres para me glorificar. Oh vós de pouca fé. Minhas             

ovelhinhas, embora o inimigo tenha devastado vocês como lobos, agora vim           

para resgatá-los. Os muitos golias se apresentaram diante de você. Hoje é o             

dia em que o Deus Vivo de Israel, cortará muitas cabeças. 

Eu removerei suas montanhas. Eu removerei todos os seus obstáculos,          

porque eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que trará abundância               

de alegria. Eu sou o Senhor que dá nova vida aos seus ossos secos. 

Você esperou em mim através de todos os tipos de tempestades que            

eu permiti. Eu levei você ao redor do que parecia ser o caminho mais longo.               

Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Você entende hoje meus filhos?            

Ouça o que eu digo que estou com você.  

Eu sempre estive com você, nunca te deixei, nem o abandonei. Eu o             

testei com muito boas razões, e estou levantando um exército de crentes            

que seguirá o leão de Judá. Pois eu sou o leão de Judá. Agora estou rugindo                

desafiando o inimigo que o manteve em cativeiro por muito tempo. Pois            

agora é a hora marcada em que eu digo a você, vejo você. Sim, eu vejo                

você. Eu não te esqueci.  

Como Ana orou com grande lamentação, também eu, é claro, gostaria           

que clamasse para mim, o Deus Vivo. Eu sou aquele que vive e todos os que                

invocarem o nome do Senhor serão salvos. Muitos são felizes em silêncio,            

mas agora é a hora em que muitos devem invocar o nome do Senhor, como               

Enoque. 

Agora é a hora em que eu abrirei os céus, e resgatarei meus filhos dos               

mercenários, dos lobos, dos fariseus, de tudo o que é homem e de tudo com               
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que o inimigo os atormentou. Sim, hoje é o dia em que você me chama,               

Senhor, pois esse é o meu nome. Sim o Senhor. O Senhor que é o meu                

nome. Eu irei como um querubim voando até você em uma nuvem escura. 

Eu te levantarei das águas profundas e poderosas. Tirarei da          

profundidade. Porque Eu sou um Deus poderoso para salvar. Anime meus           

filhos. Acredite em mim. Eu devo remover todas as pedras. Todas as            

montanhas da sua vida. Farei o lugar áspero, liso para você. 

Pois eu sou o Senhor que te cura. Venha meus filhos. Venha meus             

filhos. Não tenha medo, porque eu estou vivo. Eu sou aquele que vive. E              

aqueles que crêem em mim eu os levantarei no último dia. 

Sê forte, porque Eu sou contigo. Segure minha mão enquanto eu te            

puxo para fora de muitas águas profundas. A armadilha armada pelo inimigo            

deve ser a mesma armadilha para aqueles que causaram dano a você. 

É aqui que eles vão cair. Mas, não brilha sobre isso. Mas abençoe             

aqueles que o perseguem. Ore por aqueles que te usam. Pois nisso meu pai              

foi aperfeiçoado e glorificado dentro de você. 

Eu os fortalecerei, meus filhos. Vou Me aproximar mais perto de você            

do que nunca.  

Oh meus filhos, eu sei todas as suas lágrimas. Suas preocupações e            

suas ansiedades. Mas você vale muito mais para mim do que meus amados             

pardais. Pois nenhum deles cai no chão sem meu pai saber disso. Você vale              

mais do que muitos pardais.  

Venha meus filhos. Venha meu filho amado. Descanse em meu ombro           

e diga, ‘eu sou amado pelo Senhor’. Pois você é realmente amado mais do              

que pode imaginar. Venha, deixe-me cantar sobre você, pois fiquei          

encantado com você. Minha bandeira sobre você é amor. Eu te amo. 

Venha. Eu sou o senhor da alegria. Eu sou o Senhor que se deleita em               

você. 

Sim eu te amo. Oh, como eu te amo, meu filho, você é tão especial               

para mim. Venha, deixe-me secar as suas lágrimas. Todas as coisas são            

novas. Veja, todas as coisas são novas. Porque eu amo você. 

Nenhum olho viu. Nenhum ouvido ouviu. Nas coisas que Deus planejou           

para aqueles que O amam.  

Venha. Meu amado. Tudo está bem. Tudo está bem. Eu sou Jesus.            

Antes de Abraão existir, eu sou.  
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