
 

Palavra recebida hoje 2 de junho de 2020 

 

Escritura: Isaías 40 

 

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

 

Eis que Eu, Meus filhos, venho com Minha mão forte. Eu vim Meus             

filhos para fortalecer seus muros, para construí-los. Eu vim para construí-los           

e para edificá-los pela Minha força. 

Tudo é de mim, Meus filhos. Não tema. Não se preocupe que você é              

fraco. Eu venho para fortalecer os fracos, e não os poderosos. Eu venho para              

construir seus muros em ruínas, só com a minha mão. Pois em Mim é a               

minha recompensa. É somente pela Minha mão que veio salvação para Sião; 

É pela Minha mão que reunirei todos os que foram dispersos e            

deixados como mortos. 

Eu venho com Minha mão forte para curar os feridos, para cuidar            

gentilmente os que estão amamentando. Esteja de bom ânimo, Meus filhos,           

hoje, pois a sua recompensa se aproxima. 

Ao falar com Abraão, Meu amigo, cujo presença em Mim, lhe foi             

creditado como justiça. Pois Eu digo que foi pela Minha justiça que Abraão             

depositou Sua fé em Mim. Pois Eu obtive por Mim mesmo os capacetes da              

salvação. Pois em que está sempre sendo eu quem te fechou, meu amado. 

Eu sou a sua grande recompensa. Eu sou a porção de Jacob. Eu sou a               

sua porção, pois Eu sou suficiente. Todos temerão você, meu amado,           

enquanto você anda na minha luz, pois a glória do Senhor está sobre você. É               

a Minha glória sobre você que brilha. E muitos virão à sua luz. 

Verdadeiramente, a sua luz brilhará à medida que a escuridão          

aumentar. Eu tenho trazido as trevas para revelar a Minha glória, minhas            

luzes. Eu tenho feito o que parece impossível, ser possível: montanhas serão            

removidas em sua vida, Meus filhos, apenas acreditem. 

Tudo é possível quando você realmente acredita em Mim. Quando Eu           

vi que não havia nenhum homem para ficar na brecha; quando Eu vi que a               

salvação estava distante, foi pela a Minha mão forte que Eu trouxe a             

Salvação, porque o Meu nome é Salvação. 

Eu desci para vestir você com vestes de justiça. Para envolvê-lo em            

roupas de louvor. Pois levantarei suas cabeças, oh! Minhas filhas. Eu vou            

levantar as suas cabeças, oh! Meus filhos. Pois, EU SOU, sempre esteve com             

você. 

Do mesmo jeito que Eu fiquei na sarça ardente para Moisés, assim            

ficarei diante de ti. Você, de bom grado, tirará as sandálias, pois tudo é              
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santo. O Meu chão é santo. Pois Eu sou um Deus santo. Eu sou um Deus                

ciumento - um fogo consumidor. 

Eu estou voltando com fogo, Meus filhos. 

 

o Senhor continua ... 

 

Pois é pela minha mão forte, o meu braço santo, que Eu trouxe a              

vitória. A vitória é minha, Meus filhos. Toda a glória pertence a Mim e Eu não                

a compartilharei. 

Pois Eu sou Ele e não há outro. Eu sou o SENHOR. 

Sou Eu, o SENHOR, quem entrará na casa do homem forte. Sou eu             

que estragarei seus bens. A não ser que o homem forte esteja preso,             

nenhum seus bens poderá estragados. 

Eu sou esse que estraga os bens daqueles que não têm consideração            

pela justiça. É por minha ordem a quem saquearemos e muitos serão            

saqueados. Pois eles tomaram o que não é deles para saquear. 

Não se enganem Meus filhos, com a Minha mão forte, Eu mesmo            

estragarei daqueles que tem estragados os seus bens. 

Tudo está dividido. Dividido pelo Meu forte braço santo. Dividido pela           

verdade, pois a Minha espada é a verdade. A Minha espada é uma faca de               

dois gumes. 

Quem estará diante de mim? ninguém. A não ser aqueles que Me            

deixaram vesti-lo. Pois Eu te visto com Meu sangue.  

Pois Eu sou o Cordeiro de Deus. 

Deixa-me dizer, Eu digo, não há ninguém que seja justo. Não, não um             

sequer, com exceção daquele cuja mão forte, governa. Cujas mãos fortes           

trazem recompensas para os que praticam o mal e aos que praticam o bem,              

à posição correta em Cristo Jesus. 

Todas as ações. Todos os corações serão expostos àquele que sabe           

todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas porque Ele é o começo e Ele é o                  

fim. E Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. 

Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso? O Senhor             

poderoso na batalha?  

A batalha pertence a Mim, Meus filhos. Pela minha Mão forte, Eu venci             

esta batalha. 

Confie em Mim e acredite que EU SOU QUE EU SOU. 
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