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O DIA DE LIBERTAÇÃO 

 

Palavra recebida no dia 15 de Maio de 2020 

 

Escrituras: 

 

Salmos 31:14-24 

João 14:1-3 

Ageu 2:1-9 

 

E foi isso que o Senhor escreveu através de mim ... 

 

Meus filhos, Eu conheço todos os seus medos. Sempre os conheci. Não            

há vergonha de ter medo quando você Me chama, chama de seu coração. Eu              

escuto os gritos do seu coração, mesmo sem palavras. Eu inclinei Meu            

ouvido em sua direção e carinhosamente te abracei com Meus braços e lhe             

soprei em Seus ouvidos, ‘Não temam Meu filho’. 

E então Eu digo, ‘quem são esses mestres duros, esses que falam da             

letra da lei?’ 

Mas meus filhos, Eu estou levando vocês para uma grande libertação.           

Fora do escuro. Fora das suas rejeições para a segurança do Meu amor. 

Eu sei que você tem estado só há muito tempo. Eu sei tudo a seu               

respeito. Eu sei que você não teve ninguém te visitando. Eu sei que quando              

outros vieram a você, foi para te pisar em seu espírito. Eu vou remover              

todos eles que não Me pertencem. Eu mesmo vou remover eles para que             

eles nunca mais te incomodem. 

Confie em Mim, Meus filhos pois esta é a estação de se levantar em              

confidência, sabendo que você é amado; sabendo que você é aceito. 

Eu sei que você tem carregado suas feridas por muito tempo, mas Eu,             

o Senhor, tenho hoje te plantado em um solo próspero para florescer e             

viver. 

Eu vou vir a você, Meus filhos. Eu rapidamente vou correr a você para              

curar as suas feridas. 

Eu vou fazer Minha Fonte de Águas vivas jorrar. Você deve cantar;            

você deve dançar; você deve levar sobre você uma infinidade de cores de             

fitas de alegria.  

Eu sou o Senhor que te cura. Embora Eu tenha demorado para vir, Eu              

digo para você hoje mesmo, ‘Aqui, Eu estou aqui’. 
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Você tem sido fiel em todas as tarefas que Eu tenho colocado perante             

você. Mas, há muito mais por vir.  

Há sonhos escondidos que você perdeu toda a esperança de acontecer.           

Confia em Mim somente para abrir essas portas, pois o Meu tempo é             

perfeito. 

Você tem sido cercado por muitos que não lidaram com você da            

maneira correta. Não tiveram nenhum respeito com você - o respeito que            

você merecia. Eu vejo que você foi pisado uma e muitas outra vezes. 

Eu ouço aqueles que silenciaram a sua boca. A boca que leva adoração             

para Mim. Mas cada nota de seu coração foram capturadas como Asas de             

Borboleta. E essas Asas de Borboleta cercam o Meu Trono, onde Eu estou             

sentado. 

Eu estou removendo um tijolo de cada vez. Há áreas em sua vida em              

que o medo entrou. 

Eu, Eu mesmo, tenho falado a Satanás, ‘até aqui e não mais você             

pisará em Meus filhos’.  

Ele tem limites e restrições, Meus filhos.  

E, agora, Eu digo que ‘Basta. Já passou dos limites. Deixe Meus filhos             

irem’. 
Eu também falo hoje, Meus filhos, ‘Venha para Mim. Venha para os            

Meus braços eternos. Correm até mim porque Eu estou esperando por você’. 
Eu devo colocar seus pés em um lugar espaçoso com águas tranquilas            

e grama verde para descansar sua cabeça cansada. Eu vim para trazer            

restauração, restauração completa. 

Apesar de você tem sido quebrado em alguns lugares, Eu vou te sarar.             

Eu vou sarar o seu coração partido, os seus sonhos quebrados - onde você              

não esperava nada de bom acontecer. E Eu vou colocar algo de bom perante              

você e Eu vou falar, ‘Meu filho, isto aqui é seu. Todo tipo de presente bom é                 

seu’. 
Eu tenho esperado por você para Me entregar tudo. Porque, veja Meus            

filhos, Eu espero em amor e não em obrigação. Eu desejo espírito e verdade,              

nas partes mais íntimas do seu ser para Me adorar - e isso só pode               

acontecer através do amor. Meus mandamentos são do amor, de amar e ser             

amado.  

Eu tenho eliminado aqueles caminhos em você que serviam somente à           

carne, pois eles te prendem à essa terra, mas os Meus planos são do alto. 

Eu não poderia te deixar na terra, pois o Meu reino é de cima. Eu sou                

de cima. Eu vim para levantá-lo. Eu vim para que o seu espírito possa estar               

sentado nos lugares celestiais. 

Eu tenho agora te levantado de pé porque Eu estou te levantando. Eu             

estou te preparando para toda a eternidade. 
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Meu jugo é fácil. Meu fardo é leve. De que maneira Eu posso te              

levantar, enquanto você está olhando para as coisas desta terra? 

Tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, é para Mim. Eu vim               

para libertá-lo, mas o homem tem te enrolado com os assuntos dos homens             

- as correntes da religião criadas pelos homens, que nada mais são, do que              

pó. 

Meus filhos, vocês não estão sós. Não tenha medo pois Eu estou em             

pé com você. Meus poderosos estão te vigiando, dia e noite, aos Meus             

comandos.  

E Minha paz que está além do seu entendimento guarda o seu coração             

e sua mente. A paz deste mundo é passageira e breve. Ela está combinada              

com os desejos da carne. 

Eu estou te levantando nesse exato momento da lama. Você sentirá           

profundamente Minha força dentro de você. Minha glória repousa sobre você           

e muitos não saberão como lidar com você. 

Meus filhos, Eu vos digo novamente, não tenha medo pois Eu estou            

com você. 

Eu vou me mostrar em maneiras mais tangíveis. Eu tenho vindo para            

trazer cura. Eu sei Meus filhos a ordem da qual fazer essas coisas. Eu vou               

curar todo o seu corpo, a sua mente, o seu espírito e a sua alma. 

Por acaso o Meu braço é muito curto? Você consegue acreditar no            

impossível? mesmo que pareça, completamente, contrário aos seus olhos         

físicos? 

O que tem sido bloqueado aqui na terra, Eu vou mover. Eu vou fazer              

todos os obstáculos, todas as estradas bloqueadas e todas as montanhas           

fugirem, pois esses tem sido artifícios de Satanás para te segurar para trás. 

Eu vos digo novamente que o Senhor te repreende, Satanás, deixe           

Meus filhos saírem, pois eles são Meus. Eu os comprei com o sangue de meu               

filho, Jesus Cristo. Eu te ordeno, em nome de Jesus, que libere todos os              

medos e todas as doenças, pois este é o dia da minha libertação. 

Eu digo a você, Satanás, vai! Você está invadindo aqueles que são            

Meus. 

Eu te ordeno, hoje, Satanás, em nome de Jesus, que todas as            

maldições das gerações até a terceira e quarta gerações sejam removidas. 

Maldições de doenças, maldições de abusos até com feridas, maldições          

de feitiçaria e bruxaria, maldições de todas as doenças conhecidas e           

desconhecidas por desaparecerem como poeira. 

Pois Eu, Jesus, tenho colocado o Meu sangue em cada um dos Meus             

filhos que tem se arrependido com todo o coração e colocaram suas vidas             

em minhas mãos. 
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Hoje, é a Minha hora marcada de libertação. A Minha hora marcada de             

Restauração. O Meu amor está aqui. 

Meus filhos, seus tempos estão em minhas mãos. 

Venha meu amado. Eu tenho te conhecido antes de você nascer. Eu            

tenho te conhecido antes da criação do mundo. 

Porque Eu sou o Senhor, e não há outro. 

Sim, Eu sou o Senhor que te cura. 
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