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Palavra recebida em 5 de janeiro de 2020 
 
Escrituras:  

Rute 2:8 

Isaías 43 

Redentor: entre os hebreus, aquele que tinha o direito de libertar propriedades ou pessoas, antecipando-se às                

comemorações do ano do jubileu. 

 

Eu Sou Seu Parente Redentor 

 

O Senhor me deu esta Palavra nesta tarde ... 

 

O Senhor está dizendo que Eu sou seu parente redentor. Ele, o Senhor             

Jesus Cristo, é o seu Redentor. Ele redimiu você. Ele comprou você por um              

por um preço bem caro.  

Então, aqui está o que o Senhor me escreveu ... 

Você pode ouvir as trombetas tocando Meus filhos? Você pode ver a            

nuvem de testemunhas torcendo por você no Reino de Deus? É hora de             

voltar para casa, Noemi. É hora de chegar ao lugar onde você será             

alimentado por quem é o Pão da Vida.  

Eu vim Meus filhos. Eu vim a todos os que estavam longe, como na              

terra de Moabe. O que está por vir é a cura. E verdadeiro maná do céu. Pois                 

Eu sou Jesus e Eu vim de cima. Eu subi para a mão direita do Meu pai. 

Eu estou chamando você para casa. Àqueles que perderam muito.          

Estou providenciando um caminho de volta para você encontrar descanso          

para suas almas. Embora você tenha vagado para longe, Eu estou atraindo            

você de volta aos Meus braços eternos.  

Embora você tenha sofrido muitas perdas, mesmo como Jó, devo          

restaurar de volta para você os anos que os gafanhotos tenham comido.            

Venha para casa todos vocês, minhas Noemi. Embora suas vidas tenham           

sido em amargura, e solidão, Eu estou trazendo a colheita completa de sua             

justiça. 

Preparem minhas filhas. Preparem meus filhos. Ponha os pés de volta           

na estrada onde Eu te levarei para casa. Deixe todos aqueles outros como             

oferta. Deixem eles em paz, pois meu evangelho é um tiro nos pés da paz. 

Ao sair para vir a mim, farei todos os seus inimigos em paz com você.               

Venha para casa Noemi. Venha para casa. E não detenha a quantidade de             

Rute que você deve trazer para o meu reino. 

Ao sair, entregue toda a sua amargura para Mim. Que aqueles cujo            

Deus não é o Senhor, que voltem para o caminho de onde vieram. Eles              
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viram a sua vida. Eles viram o seu coração. Pois você tem sempre             

pertencido a Mim.  

Veja Noemi, você traz de volta a minha filhas como Rute. Muitos se             

apegaram a você. Sua própria vida testemunhou o Meu amor. Seu Deus            

agora é o Deus deles. 

Traga os feixes de trigo. Traga os feixes de trigo, minha Noemi. Eu             

estou chamando você agora. Eu estou chamando você até a colheita da            

minha Palavra. Você é o meu Maná escondido e secreto, do céu. 

Venha minha filha Rute. Agarre-se a mim. Não me large. Venha,           

venha para o lugar onde você encontrará proteção. Venha ao local onde o             

seu parente redentor espera por você. Vem minha Rute. Apegue-se ao Deus            

que te chamou para sair da terra de Moabe.  

Seu desejo agora é Me servir amorosamente. Eu te chamei para longe            

de todos os seus deuses estrangeiros porque eles não são deuses.  

Sim, apegue-se ao Deus de Israel. Pois Eu sou seu salvador. Eu sou o              

único salvador. Eu sou Seu redentor. Seu parente redentor. Onde estou,           

você estará. O Meu povo será o seu povo. Mesmo você morrendo, você             

viverá para sempre. 

Você viverá porque Eu, o Senhor, Seu redentor vive. Eis que Eu sou             

seu parente redentor. Seja determinado. Seja corajoso. Ande no caminho          

que te levará para casa. 

Volte para casa, meu Noemis. Agarre-se aos meus Rutes. Pois, embora           

você esteja vazio, Eu estou movendo você para a minha colheita. Não há             

outra colheita tão grande quanto esta que está por vir. 

Guardei o melhor banquete para minha noiva. Você está colocando os           

pés, a meu pedido, para a ceia do Cordeiro.  

Meu povo recebe meus pródigos. Proteja-os, cuide-os. Encorajei-os.        

Amá-os. Não seja como mercenários - que são lobos que apenas alimentam            

suas próprias barrigas. Compartilhe sua bondade. Compartilhe sua        

substância com aqueles que estou trazendo para casa. 

Pois digo a verdade, meu favor está sobre eles. Eles não são mais um              

povo que trabalha no Reino da Minha ira. Sim, eles não são mais um povo               

que caminha no Reino da Minha ira. 

Muitos estão voltando para casa, onde Eu serei o parente redentor. Eu            

estou trazendo eles para casa. Embora a tristeza esteje com eles por tanto             

tempo, Eu estou trazendo o óleo da alegria e, em vez de cinzas, trago              

beleza. 

Minha coroa de amor adornará àqueles que estou trazendo de volta ao            

meu campo, meu rebanho, pois Eu sou o Bom Pastor. Eu sou o parente              

redentor. 
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É um grande prazer trazê-los de volta ao caminho estreito. O caminho            

reto até a Mim, até a vida. 

Eu sou a ressureição e a vida. Eu sou Aquele que era, que é, e que                

está por vir.  

Venha meus filhos. Venha minha Noemi. Vem minha Rute. Pois Eu sou            

Seu salvador. Eu sou seu Redentor. Não há outro. Digo-vos que meus filhos             

pródigos, meus filhos e minhas filhas, não vá para qualquer outro campo.            

Fique aqui comigo. Fique com aqueles que Eu escolhi para trazer toda a             

colheita completa.  

Esta colheita será pura, pois minha mão a guardará. Ninguém deve           

interferir no Meu trabalho. Pois Eu, o Senhor, não compartilharei minha           

glória com outro. 

Escute, Eu digo, fique dentro do meu campo, pois aqui você está            

protegido. Eu te alimentarei. Darei a você águas vivas claras para refrescar            

você. Humildade e honra devo conceder a todos aqueles que Me procuram,            

pois Eu tenho te chamado para casa e a salvação é que te espera.  

Pois você entrou em um Reino cujo Deus é o Deus de Abraão, Isaque e               

Jacó. Sim, Eu sou o Santo de Israel e debaixo das minhas asas, você              

encontrará refúgio. Sob minhas asas há abrigo, porque Eu sou o Deus            

Todo-Poderoso. 

Eu digo para continuar se aproximando de mim. Aproxima-se das          

Águas Vivas. Aproxime-se do verdadeiro Pão do Céu. Você sentará em Minha            

presença e jantaremos juntos. Aqui você sentirá meu toque enquanto curo           

as suas amarguras. Enquanto Eu tiro todos os seus jugos de escravidão. 

Pois conheço seus fardos. Mas, venha a mim e Eu terei prazer em             

colocar o meu jugo em você. Pois o meu jugo é leve. Vem Meus filhos, por                

acaso o Meu amor não é incrível para você? Por acaso a Minha aceitação e               

graça sobre você uma coisa bonita? Por acaso não sou Eu o seu querido              

Príncipe da Paz? Seu conselheiro maravilhoso? por acaso não sou Eu o seu             

Pai Eterno? 

Oh! sim, Meus filhos. Eu sou todas essas coisas e muito mais. Eu te              

redimi. Eu comprei você por um preço. Você é meu. Quando você vier a              

Mim, você nunca mais terá sede. Quando eu te alimentar, você não sentiria             

falta de nada bom. Você nunca mais terá fome.  

Meu povo, recebam meus pródigos. Recebam meu Noemis. Recebam         

minha rutes. Abraçam eles em amor. Não repreendas eles, pois agora eles            

repousam em meu favor e graça. Eu os coroei eles com bondade amorosa,             

do mesmo jeito que Eu tenho feito com você.  

Venha meu povo. Vinha Meus filhos e filhas, resgatados do alto.           

Lembre-se, Eu escolhi você, você não Me escolheu. Eu te redimi. Sim, Eu, o              

Senhor, te redimi a um grande custo.  
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Você é um povo santo. Santo sacerdócio, pois Eu, o Senhor teu Deus,             

teu Redentor, o Santo de Israel te chamei de uma terra abandonada. Uma             

terra cujo deus não é um deus. Eu chamei você para o único Deus vivo e                

verdadeiro. 

Eis que bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor.           

Prepare você o caminho. Prepare você o caminho do Senhor. Prepare-se, Eu            

estou trazendo todo o meu povo para casa. 
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