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UM TEMPO PARA AMAR 

 

Escrituras: 

Isaías 40 

Eclesiastes 3:8 

Cânticos 3:5 

 

‘Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que            

não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira.’ 
 

ASSIM DIZ O SENHOR... 

 

Agora é a estação do amor. Meus filhos agora é a minha hora de você               

amar. Esta é um novo tempo de esperança, cura e Eu lhe dou permissão              

(Sanção Divina e bênçãos) para amar. 

Para aqueles que descansam sob a Minha faixa de Meu amor, é seguro             

que você ame. Aqueles que andam no Meu Espírito, mais graça e cura             

emocionais estão aqui. 

Eu sei que muitos de vocês foram feridos, feridos além do que            

qualquer médico humano pudesse entender, mas Eu sou o seu Maravilhoso           

Conselheiro. Eu sou o Seu Pai Eterno. Eu sou seu Grande Médico. Eu sou o               

seu Querido Príncipe da Paz. Eu sou o SENHOR que te cura e, agora, é o                

tempo de amor, para amar e ser amado. 

A restauração está aqui daqueles anos roubados, mesmo de sua          

juventude, onde uma vez você amou, mas foi rejeitado. Eu estou aqui com             

Meu óleo de bálsamo curador de amor para tirar todas aquelas feridas de             

rejeição. Pois, você vê Meus filhos, Minha promessa para você é que Eu             

nunca te deixarei nem o abandonarei, mas por causa de suas feridas de             

rejeição, você não pôde receber completamente do Meu amor. É por isso            
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que digo agora que lhe dou permissão para amar. É seguro amar, pois             

seguro você completamente em Meus braços e você se esconde à sombra            

das Minhas Asas. 

Eu estou guiando a sua vida. Eu estou vigiando a sua vida e curando              

as suas profundas e mais profundas feridas de rejeição, curando          

profundamente, profundas feridas de abuso. Eu estou curando o seu          

coração, seus sonhos quebrados e mentes destruídas. Eu estou curando seu           

corpo e Eu estou criando dentro de você para andar no Meu poder da              

ressurreição. Na sua cura e totalidade, você curará os outros e, ao receber o              

Meu amor e perdão, e então muitos virão a você. 

Vocês são as minhas testemunhas e você está caminhando em vitória!           

Você está andando de acordo com o Meu Espírito e, assim será, que quando              

a sua sombra passar sobre os enfermos, eles serão curados! 

 

Eu não falei? Não está escrito? 

 

Não por força, nem por poder, mas pelo Meu Espírito, diz o SENHOR. 

 

Meu amor perfeito que flui através de você apagará todos os seus            

medos, pois Eu estou removendo a rejeição, o seu ego, a depressão, a             

ansiedade, pois não há nada impossível para Mim. Pois, nenhum olho viu,            

nenhum ouvido ouviu os planos que Deus tem para aqueles que O amam! 

É para a Minha vontade ungir os Meus filhos, aqueles que andam em             

verdade e amor, aqueles que confiam em Mim, aqueles que vêm a Mim. Pois              

Eu estou em todas as coisas. Eu fiz todas as coisas e Eu sou Aquele que                

derruba e depois Eu sou Aquele que levanta. Eu sou Aquele que vira as              

mesas de cabeça para baixo, então, quando você estava na traseira, agora            

você está na dianteira. Onde, uma vez que você ficou abatido por uma longa              

temporada de sofrimento, agora trarei a você a cura pela qual você tem             

esperado.  

Vocês são Meus filhos. Aqueles que se voltam para Mim. Aqueles cuja            

esperança está no Meu Nome e aqueles que confiam na Minha Palavra e             

crêem em Mim. 

Há muitos que estão perdendo as Minhas bênçãos devido à          

desobediência, confiando sempre no homem e em suas idéias de cura. 

Eu sou o SENHOR que te cura! 

Meu braço é muito curto? 

Existe algo muito difícil para o SENHOR? 

Eu te digo a verdade, há poder em Meu Nome. Há poder em Minha              

Palavra. Eu te digo novamente, não é por força, nem por poder, mas pelo              

Meu Espírito, diz o SENHOR. 



Eu não sou o Comandante do Meu Exército? Os que ouvem a Minha             

Palavra, não ouvem quando Eu falo? Muitos correm para a frente quando Eu             

não tenho os chamado para fazer isso. Muitos ainda andam na carne, em             

suas próprias forças desta terra. 

Eu sou de cima. O Meu Espírito é de cima. O Meu Reino é de cima e                 

todos aqueles que usam Minha Palavra na carne para ganho aqui na terra,             

não terão valor algum. Em verdade vos digo que eles têm uma forma de              

santidade, mas não há poder! Todas as coisas da carne desmoronaram.           

Tudo ficará frustrado, porque eles não andam em verdade ou em amor. 

Meu amor está aqui! É tempo de amar e Eu te dou permissão (Meu              

selo de aprovação) para amar. É seguro que você se esconda no Meu amor              

todo-abrangente. Meu amor está ao seu redor. Meu amor envolve você e Eu             

tenho feito você tão corajoso quanto a um leão. 

A semente da fé que Eu tenho te dado tem crescido em sua crença e               

reconhecimento de Meu Nome. Embora Eu tenha testado você com tudo o            

que Eu lhe dei, tudo o que Eu tenho pedido para administrar agora é o               

tempo em que Meu Amor nunca se afastará de você. Meu cerco de proteção              

está seguro ao seu redor. 

Meu exército é edificado em amor e verdade e Meus filhos que confiam             

em Mim verão os demônios fugirem, as doenças removidas e todas as            

montanhas e obstáculos derrubados; pois isso é somente para a minha           

glória. 

Esperar no SENHOR não é uma coisa fácil, mas aqueles que esperam            

no SENHOR, aqueles que esperaram com longanimidade e muitos anos de           

cansaço, serão renovados. Você voará com asas como águias. Você correrá           

e não ficará fraco; andará e não se cansará. 

Deixe-Me contar uma verdade maravilhosa Minha criança, Minhas        

crianças, Meus filhos e filhas que com o homem são impossíveis, mas com             

Deus todas as coisas são possíveis! 

Confie em Deus, acredite também em Mim, pois em Minha Casa           

existem muitas mansões. Venha, Meus filhos, venham continuamente        

Àquele cujo amor lança fora todos os medos! 

Agora é o tempo de Amar. Agora a graça sobre a graça flui em sua               

direção neste dia. Meu consentimento está aqui neste Dia para amar. É            

seguro amar, pois Minha faixa sobre você é o Amor. 

Meu amor é governado com o Meu selo de aprovação. Eu sou Aquele             

que tem verificado este tempo, este tempo que é para os Meus filhos. Sim,              

este é o tempo de Meu Amor, então venham Meus filhos. 

Venham a Mim com a plenitude, a cura e sua dignidade que foi para              

você de Mim. Meu amor é perfeito, pois tudo o que é perfeito vem de cima. 



Meu tempo é perfeito, e, agora, é o tempo do Meu amor completo te              

curar de todas as suas feridas. 

Você acredita nisso? 

Com o amor do seu Maravilhoso Conselheiro, Pai Eterno e Príncipe da            

Paz! 

Eu sou o Deus do momento perfeito. 

Agora é a hora de amar e Eu lhe dou aprovação. Eu, o SENHOR,              

confirmo esta estação de amor. 

Que aqueles que têm ouvidos para ouvir, corações para entender e           

olhos para ver, ouçam o que o Espírito está dizendo para a igreja, Minha              

Noiva, Meus filhos neste momento. 

 

EU SOU O SENHOR 

 


