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NÃO TENHA MEDO PEQUENO REBANHO 

 

1 DE MAIO DE 2020 

Katie Levensailor 

Palavra do Senhor em 30/04/2020 

 

O fogo do Espírito Santo ardia dentro de mim para o Seu povo. Ele              

fluiu através de mim para escrever isso diretamente para o Seu povo,            

aqueles que Ele ama. Voltei e encontrei a maioria das referências hoje, mas             

tenho certeza de que há mais. O Espírito Santo traz a Palavra em lembrança              

para a edificação de Sua igreja, o corpo, Seus santos. Ele está levantando             

um exército do fim dos tempos, e eles sabem quem são. Ele os santificou e               

os fortaleceu em Sua verdade. Eles estão prontos, mas foram fortemente           

atacados pelo espírito de medo e espírito de peso e condenação, pois agora             

eles são uma enorme ameaça ao inimigo e ao reino das trevas. Eles estão              

destinados a vencer. Esta palavra do Senhor é para eles! 

 

O Pai deixou isso claro: 

Nós não somos do reino do medo. Nós estamos no Reino de Seu Filho,              

Yeshua, que nos tirou do reino das trevas para Sua maravilhosa luz! 

 

Assim diz o Senhor: 

Ouvi os gritos do Meu povo. Eu conheço aqueles que são Meus. Eu             

estou enviando minha palavra para curá-los e libertá-los de todos os seus            

medos.  

Para você que Me procura, Eu não tenho lhe abandonado. Muitos virão            

em Meu nome e irão proclamar palavras em Meu nome, mas Eu não os              

enviei!  

Venha até mim! Alimente de Mim! Venha comprar vinho e leite sem            

preço! Seu Pai te ama e Eu falarei com você diretamente. Eu sei o número               

de cabelos na sua cabeça. Encontre-me no lugar secreto. Pare de olhar para             

o homem para alimentá-lo quando Eu tenho lhe chamado por nome e desejo             

dizer muitas coisas diretamente a você. 
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Lembra quando você costumava se apressar para encontrar Comigo,         

seu primeiro amor? Eu não tenho saído. Volte para Mim e deixe o homem              

com seus desejos do lado de fora. Eu tenho muito a lhe dizer, ensinar e               

fazer em você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu               

sei tudo sobre você.  

Quando você volta para Mim e pede perdão, Eu lhe dou gratuitamente            

para você. Eu não sou limitado em Meu amor. O Seu Pai Pai Celestial é               

generoso! 

Eu não guardo ressentimentos e nem faço listas contra você. O           

inimigo, Satanás, é o seu acusador, não Eu. Por acaso não pode ver que Eu               

te faço mais branco que a neve? Que, por causa do sangue de Meu Filho,               

você é inocente perante Mim quando confessa? Você não sabe que é salvo             

pela Minha graça para você, através da sua fé em Meu Filho? 

Eu não mudei! Nossa aliança permanece! Foi a Minha decisão          

chamá-lo para Mim, para perdoá-lo e para você experimentar o Meu amor            

incompreensível, e não o seu. 

O seu esforço não Me convenceu a amar você, eu já lhe amava. Eu te               

conheci antes de você nascer. Antes das fundações do mundo, Eu escolhi            

você e o designei para conhecer Minha graça e salvação.  

 

EU SOU o Senhor. Eu não mudo. 

 

Eu desejo, e a muito tempo, lhe curar. Eu esbanjo tanto Meu amor por              

você que enviei o Meu Filho ao mundo para receber a punição por seus              

pecados. Você me conhece?  

Pare de duvidar de Mim e do Meu poder para salvá-lo e ajudá-lo, e              

lembre-se de Mim, o seu primeiro amor. 

Haverá dias difíceis pela frente, mas para aqueles que Me amam e            

ficam debaixo das Minhas asas, ALEGREM-SE! 

A Minha alegria é a sua força! Venha até Mim. Aprenda de Mim.             

Aprenda os ritmos não forçados da graça. Eu sou paciente e gentil de             

coração e darei a Eu lhe darei um descanso real. 

Eu te providenciarei e ajudarei todos os dias da sua vida. Eu sou             

aquele que te conforta.  

Você está olhando o vento e as ondas? Você está ouvindo as            

provocações dos medrosos? Pare. Olhe para Mim. Me escute. Alimenta-se de           

Mim. Você é meu. Através de Meu Filho, você tem poder para superar o que               

o mantém distante. Lembre-se, quem quer que o Filho liberte, essa pessoa é             

verdadeiramente livre. Encontre-me no lugar secreto. Eu vou abrir seus          

olhos e você verá. 

- Seu Pai Celestial 
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Mensagem do Espírito Santo através de Mim para Seu povo: 
 

Todos que lêem estas palavras... pedem ao Pai o Espírito Santo em            

nome de Jesus. Ele falará com você diretamente! O testemunho de Jesus é o              

espírito de profecia. Ele ama seus filhos. E Ele quer que perguntemos. Se             

você pedir pão a um pai, Ele lhe dará uma pedra? (Mateus 7:9) Claro que               

não! Sente-se na presença Dele e não saia até ouvir Dele. Ele SEMPRE             

responde àqueles que invocam Seu nome e confiam Nele. (Salmo 145:18)           

Peça revelação e leia Sua Palavra (Efésios 1:17). Ele é a Verdade e Ele              

confirmará Suas promessas a você (João 14:6, Salmo 119:38). Ele é fiel            

(1 Coríntios 1:9). Ele é verdadeiro. Ele é um escudo para aqueles que Nele              

se refugiam (Provérbios 30:5). Ele nunca nos deixa ou nos abandona           

(Hebreus 13:5). Servimos a um Deus que luta por nós (Êxodo 14:14). Se             

você está do lado do Senhor, não tenha medo, mas fique animado para a              

benção das chuvas de Outono, Seu poder, seja derramado sobre Seu ungido            

(Joel 2). Chegou a hora de alcançar os perdidos para o Mestre Jesus! Não é               

a hora de recuar com medo (Hebreus 10:39). 
 

Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e              

mente sã. (2 Timóteo 1:7). 
Não temas, porque Eu estou contigo. Não fique consternado! Pois Eu           

te fortalecerei. Eu vou te ajudar. Eu te sustentarei com a minha mão direita              

vitoriosa. (Isaías 41:10). 
Me chame e Eu lhe responderei. Eu lhe mostrarei a você grandes e             

poderosas coisas que você não conhece (Jeremias 33:3).  
O Senhor IRÁ lhe responder (Isaías 65:24). Seja onde estiver (João           

4:21). Ele se levanta para ser gentil com você; aliás, Ele já a muito tempo               

espera isso (Isaías 30:18). 
Venha a Mim, todos os que trabalham e carregam cargas pesadas, e            

Eu lhes darei descanso... o Meu jugo é suave, e o Meu fardo é leve (Mateus                

11:28). 
Para você que teme o Meu nome, o Sol da Justiça se levantará com              

curas em suas asas (Malaquias 4:2). 
Levante os olhos santos! (Lucas 21:28). 
Olhe para o seu Deus que te salva! (Isaías 45:22). 
Ele é nosso libertador (Salmo 20:7).  
Quem confia nEle não será envergonhado! (Romanos 10:11). 
Elogie seu nome Jesus! Te louvo. Nós vivemos para você. Nós te            

amamos! Agradecemos que possamos cumprir suas promessas. Você está         

perto do coração partido (Salmos 34:18). 
Você segue nosso caminho (Provérbios 3:6).  
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Você restaura nossas almas (Salmo 23:3).  
Você coloca seu Espírito em nossos corações e Ele em nós nos faz             

chorar “ABBA Pai” (Gálatas 4:6). 
Sua fidelidade chega aos céus (Salmo 36:5). 
Você pastoriza o seu povo, o rebanho do seu pasto (Miquéias 7:14). 
Não tema o pequeno rebanho, é um grande prazer do seu Pai dar-lhe             

o reino (Lucas 12:32) 
- Yeshua 

 

Eu senti o Espírito Santo me levar a escrever isso. Alguém que está             

lendo isso precisa saber que tudo que você precisa fazer é invocar o nome              

do Senhor. Ele salvará você (Romanos 10:13). Ele irá fortalecer você. A            

alegria dele é a sua força! (Neemias 8:10). E você tem tudo em Cristo.              

Todo acesso precisava ser preenchido com sua alegria e poder... pelo Seu            

reino! (Efésios 1) Permaneça santos fortes e no poder de Sua força!            

(Efésios 6:10) Ele terminará o que começou em você. Ele é fiel para             

completá-lo! (Filipenses 1:6) 
Repreendo o espírito de medo dos teus ungidos, ó Senhor. Fortaleça           

seu povo agora e encha-o. Está na hora da chuva mais tardia [benção             

dobrada]. Estamos prontos para fazer a sua vontade em nome de Jesus            

através do poder do Espírito Santo! 

Louvado seja o ABBA. Nós te amamos. Seu forte braço direito nos            

salva! (Salmo 44:3) Você luta por nós! 

 

Leia o Salmo 116 e abençoe Seu nome agora mesmo todos os que             

são Dele. Amo vocês, meus irmãos e irmãs. Todos os que se arrependeram,             

Deus os ouve. Ele te perdoa! (1 João 1:9) Você está pronto para segui-Lo?              

O amor dele mudou a minha vida. Seu amor tirou meu medo. Sua bondade              

e misericórdia me perseguem todos os meus dias (Salmo 23). Eu nunca            

poderia ter fôlego suficiente em meus pulmões para agradecer a Ele por            

Quem Ele é para mim e pelo que Ele fez. 

Ele é Emanuel. DEUS CONOSCO. (Mateus 1:23) 
Ele está com você, filho de Deus. 

DEUS CONOSCO. Abençoe Seu santo nome! 

"Lembrar! Estarei sempre com você, sim, até o fim dos tempos!” 

Yeshua, o Rei dos Reis. 

"Eu teria perdido o coração, a menos que acreditasse que veria a            

bondade do Senhor na terra dos vivos" (Salmos 27:13) 
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