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Explosão de Amor 

 

Palavra recebida no dia 23 de Maio de 2020 

 

Scriptures: 

1 Corinthians 7 

John 1:1-18 

 

Assim diz o Senhor... 

 

Meus filhos, perdoem! pois você tem sido perdoado. Perdoe até          

mesmo quando doer. Perdoe como Eu te perdoei. Eu vim pelos pecadores,            

não pelos justos. Eu vim pelos que estavam doente e não pelos saudáveis. 

Eu sou paciente com você. Eu não rejeito Meu amor por você, mesmo             

quando você Me falha. O Meu amor é imenso. O Meu amor está além de               

qualquer coisa que você possa imaginar. 

Embora você tenha tropeçado e caído, e pedindo o Meu perdão, é            

como se nunca tivesse acontecido. O amor encobre uma multidão de           

pecados. O Meu sangue foi derramado por causa do Meu amor eterno por             

você. Para você se reconciliar de volta para mim. 

O Meu amor é de uma posição permanente de bondade. Eu não            

mantenho um registro de erros. Por isso, Eu digo que seja perfeito, pois o              

seu pai celestial é perfeito. 

Permaneça na Minha Palavra. Permaneça em Mim. Pois em Mim você           

pode fazer todas as coisas - até perdoar aqueles que transgrediram contra            

você. 

Entregai os seus corações para Mim, Meus filhos, porque Eu os           

expandirei para colocar o Meu amor Nele. Eu permitirei que você veja o Meu              

amor profundo e eterno e o Meu perdão para você. Isso para que você              

também possa amar e perdoar aqueles que te trataram traiçoeiramente com           

você. Fazendo isso, todos andam em Meu perfeito amor e suas palavras e             

ações glorificaram o Seu Pai no céu. 

Observe como Eu abrirei novas portas para você e você verá a minha             

bondade em toda a Sua plenitude, enquanto Me segue. 

Verdadeiramente Meus filhos, o melhor vinho é servido por último.          

Como vocês amam uns aos outros como Eu ordenei, todos saberão que            

vocês Me pertencem. Eles certamente saberão que vocês são Meus          
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discípulos em um mundo cheio de raiva e ódio amargos, vocês brilharão            

como o brilho das estrelas para um mundo perdido. 

Sou Eu quem atrai todos os homens para Mim, então você fará bem,             

Meu filhos, em andar como Eu andei. 

Pois, Eu estou com você no amanhecer mais brilhante da manhã até            

enquanto você viaja pelo valeis mais escuro - Eu estou com você. 

Não te detenhas, porque Eu estou trazendo vocês a um novo caminho            

de liberdade, porque vocês sabem que Eu sou o caminho, a verdade, e a              

vida. 

Você não andou dessa maneira antes, porque até agora, você andou           

na lama liderada pelos ensinamentos dos homens. 

Ouça! Você se perdeu andando no escuro sem saber que somente em            

Mim há luz. A Minha luz é a verdade. E na Minha verdade está a liberdade do                 

pecado…  e se o filho te libertar, você estará, realmente, livre. 

Eu te darei o conhecer do caminho da vida, pois Eu sou a vida. Eu vou                

lhe presentar com alegria. Alegria que transborda. Eu lhe darei o conhecer            

de Meus presentes, pois nisso há plenitude de alegria para todo sempre. 

Tudo vem de Mim. Tudo o que você precisa, está em Mim. Em Mim,              

você não terá falta de nada. Eu sou o seu tudo em tudo. 

Meus Filhos, você não precisa se esforçar pelo Meu amor. Você não            

precisa ser zeloso, pois o Meu amor permite que você ame e seja amado. 

No meu amor, todas as ofensivas são afastadas - assim como está            

longe o oriente do ocidente. O que tem te faltado tem sido o resultado de ter                

retornado ao homem, cujos seus sistemas estão quebrados. 

Há somente Um que você deve seguir e Ele é o, EU SOU. 

Pois EU SOU o Deus vivo. O pai de Abraão, Isaac, e Jacó. Eu sou o                

mesmo ontem, hoje, e sempre. Eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o Alfa e o                

Ômega, o Começo e o Fim. Em mim, Meus filhos, não há trevas. Onde há               

trevas, há medo. Mas venha para a Minha luz, filhos. Traga todos os seus              

pecados ocultos, todos esses medos ocultos, para Mim; pois Eu os           

purificarei. Eu te perdoarei e te restaurarei. 

Pois, o último templo deve ser maior que o primeiro. Vocês são minhas             

Pedras Vivas. o Meu Espírito Santo habita dentro de você. Venha para Mim             

pois somente; Eu, Jesus, sou a luz do mundo. 

Sou Eu somente que posso abrir seus olhos da cegueira espiritual. É            

somente na Minha luz que você deve andar na luz. 

Dar a sua vida por Minha causa é o caminho para a liberdade. O              

caminho livre de pecado. Livre de condenação. Mas vocês sereis cheios a            

transbordar da Minha bondade. Não há homem que possa lhe dar o que Eu              

desejo lhe dar. 
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Meus filhos, Eu tenho tantas coisas boas planejadas para você. Se           

somente você me procurasse. Existem tesouros no céu prontos para fluir           

para você. Ao liberar esse presente, seus olhos serão iluminados ainda mais.            

Olhos não tem visto e ouvidos não tem ouvido o que Deus planejou para              

aqueles que O amam. 

Me chama e Eu te responderei. Estenda a mão para mim em sua             

aflição e Eu te levantarei, mas você estará sentado em lugares celestiais. 

O homem é limitado, pois ele é da terra. Ele está acorrentado ao             

pecado de não acreditar e aos tesouros deste mundo. Enquanto Eu, Eu sou             

ilimitado. Eu sou de cima. Eu trago liberdade do pecado. Eu levo você para o               

Meu Reino, onde Minha abundância nunca acaba. Pois EU SOU o Criador de             

todas as coisas. 

Eu sou Aquele que criou os céus e a terra. Nada é impossível para              

Mim. Nada! 

O que o inimigo lhe oferece são resíduos no fundo da garrafa. Os seus              

tesouros perecerão quando Ele for jogado no Lago de Fogo junto com todos             

aqueles que escolheram segui-lo. 

Então, Meus filhos, Eu digo, Me sigam. Siga a minha luz. Porque Eu             

sou a luz do mundo. Em mim não há trevas. Em mim é a vida eterna. Em                 

mim há perdão, onde lancei todos os seus pecados como se nunca tivesse             

existido para o mar do esquecimento. 

Eu sou Amor. E em Mim, você será completo. 

Você é amado além da medida. Pois Eu sou todo amor. 

Então venha a mim, Meus filhos, hoje, porque as Minhas misericórdias           

estão com você cada manhãs. o Meu amor nunca acaba e nem o Meu              

perdão. Até mesmo aqueles que não me seguem, recebem o Meu amor pois             

o sol e a chuva caem sobre o bom e o mal. 

Mas, nem todos são filhos de Deus. Todavia, a todos aqueles que            

receberam Ele, àqueles que creram em Seu Nome, Ele deu o direito deles se              

tornarem filhos de Deus - esses são filhos não nascidos de descendência            

natural, nem de decisão humana ou da vontade do marido, mas nascidos de             

Deus. Amém. 

EU SOU QUE EU SOU. 

ANTES DE ABRAÃO EXISTIR, EU SOU.  
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