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Isaías 54 

 

Àqueles que confiam em Mim, para aqueles que Me amam, Eu           

separarei os mares de uma maneira que vos surpreenderá Meus filhos! 

Parece que ao seu redor há portas, janelas e oportunidades fechadas,           

mas Oh!, Meus filhos, Eu não te disse que se você tiver fé tão pequena               

quanto uma semente de mostarda, você pode dizer para essa montanha se            

mover e ela será movida! 

Meus filhos, Meu coração está tão cheio de amor e alegria quanto você             

Me louva, ao elevar Meu Nome alto, pois nisso, Eu o elevarei até Minha              

Alegria e a Minha Alegria lhe completará. 

Venha ouvir Meus amados filhos, pois tudo é possível, se você           

acredita! Nada é impossível Comigo! 

Sua fé em Mim trará sua cura completa e os cegos verão, os coxos              

andarão e os surdos ouvirão! Guardei o melhor vinho até o último porque Eu              

sou o Primeiro e o Último! Eu sou Aquele que está vivo para sempre! 

Meus filhos, vocês não têm idéia do quanto Eu amo vocês! Eu amo             

ouvir suas orações. Eu adoro ouvir seus gritos sinceros, pois assim, Eu posso             

confortá-lo, curá-lo, e restaurá-lo. Eu posso te trazer em completa liberdade. 

O Reino de Deus foi dificultado pela interferência dos homens na obra            

do Meu Espírito Santo. O Reino de Deus foi sequestrado por força. Existem             

aqueles que realmente acreditam em Deus e aqueles que afirmam falar por            

Mim; mas Eu te digo a verdade que não há amor em seus corações, então               

como eles podem Me conhecer? 

Muitos falam em SENHOR, SENHOR, mas nem mesmo dão um copo de            

água fria aos Meus pequeninos! Como eles podem Me conhecer? 

Muitos passam como os levitas, os fariseus e o homem rico que            

passava diariamente pelo Meu filho faminto, Meu filho nu e sofrendo. Como            

eles podem Me conhecer, como podem falar de Mim e ainda desviar seus             

corações daqueles que Eu amo? 

Amar é um grande risco. Amar lhe torna vulnerável ao ataque. Amar            

expõe o coração daqueles que andam nas trevas. Amar significa dar a vida             

por seus amigos. 
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Meus filhos, Eu amo cada um de vocês individualmente. Eu os criei            

com presentes especiais que aprimoram a Minha Glória. Cada um de vocês            

são como uma peça de quebra-cabeça dourada, encaixando-se        

perfeitamente dentro do Meu coração. 

Está chegando o tempo em que você estará Comigo por toda a            

eternidade. Eu estou te fortalecendo e Eu continuarei a fortalecê-lo enquanto           

vocês amam uns aos outros, pois isso produz o fruto que agrada a Meu Pai;               

como você Me ama, Meu pai também te ama. 

Verdadeiramente, Eu digo que nenhum olho tem visto, e nenhum          

ouvido tem ouvido o que Deus tem planejado para aqueles que Me amam.             

Nem tente adivinhar, porque é pela fé que portas maravilhosas se abrirão            

onde Eu separarei muitos mares para permitir que você tenha um vislumbre            

da glória que será totalmente revelada. 

Surpreenda-se quando entrar em Minha Presença, pois Eu devo lhe          

mostrar coisas maravilhosas do céu. 

Oh a Glória! A majestade! O Reino! O poder! Àquele que foi, e é, e               

está por vir! Oh, a Glória daquele que se senta no trono, porque Ele é o                

Ancião dos Dias. Ele é o único Deus verdadeiro! Ele é Aquele que te ama! 

Tudo o que estiver velado será revelado. Todas as acusações          

levantadas sobre você, Eu removerei. Pois o que está por vir é o maior              

derramamento de Minhas bênçãos sobre vocês, Meus filhos e os filhos de            

seus filhos. Para aqueles que realmente não crêem, serão deixados em           

desorientação, confusão e escuridão. 

Eu te digo, não temas! Meus filhos amados. Ninguém mais trará o            

manto de vergonha sobre a sua cabeça. Não temas, porque Eu devo trazê-lo             

para mais perto de Mim, mais perto da Minha Luz, para que você possa              

conhecer o Meu profundo amor por você. Conhecer a revelação completa do            

Meu Perdão. 

Por onde você tem andado nas provocações da condenação,         

repreenderei e as destruirei. Assim, da desonra, Eu vou te trazer honra e,             

para o solitário, Eu vou colocar você em famílias. Famílias da Minha escolha,             

daqueles que irão amar e cuidar de você. 

Eu conheço a desolação que tem te atormentado a sua vida por muitos             

anos, mas pela Minha Mão somente, Eu irei remove-la. Eu lhe trarei alegria             

indescritível. Pois depois do sofrimento, vem Minha Glória e à Minha Bênção. 

Eu estou afastando você do passado. Movendo você de um passado de            

memórias dolorosas de sua juventude. De andar em terras áridas,          

desprovidas de amor e aceitação, Eu os cobrirei com uma abundância de            

Minha Graça.  
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Ninguém ainda recebeu toda a medida da Minha Graça. Minha Graça é            

tangível e parte de quem Eu sou, mas muitos têm andado com tanta ferida e               

condenação, e isso foi causado por aqueles ao seu redor. 

Minha Graça cairá sobre você como pétalas de lírio, como orvalho doce            

do céu. Você vai ver o Meu Espírito Santo descer sobre você e descansar              

sobre você e preenchê-lo com o Meu Amor, Minha aceitação. E da mesma             

maneira que dei este dom ao Meu Filho Jesus, também Eu, novamente,            

libertarei Minha pomba. 

Inicialmente, esse dom é para curar do Meu Espírito Santo. Minha           

Pomba trará cura e, depois que Eu ter te curado, Eu trarei Meu Espírito              

Santo purificador como fogo! Somente os novos vasos de vinho podem ser            

completamente cheios com o Meu novo vinho e óleo. 

Isto é para a Minha Glória e ninguém poderá tomar sua coroa. Pois Eu              

tenho te redimido. Eu tenho comprado você por um preço. 

Prepare-se para o aumento de Mim Mesmo, pois nisso, também          

aumentareis.  

Esteja preparado pois a Minha força irá capacitá-lo para as obras que            

Eu tenho lhe destinado desde o Início de todas as coisas.  

Prepare-se para que Eu acabe com todas as desolações da sua vida,            

para curar todas as censuras e vergonha. 

Eu faço todas as coisas novas, e isso, antes de Eu retornar! 

Quando Eu tiver lhe preparado, quando Eu tiver purificado a Minha           

Noiva, que é todo o Meu trabalho; então estareis prontos para Me receber. 

Tudo que tem sido esvaziado e anulado será preenchido Comigo          

mesmo. 

Porque o teu Criador é teu Marido.  

O SENHOR dos Exércitos é o Seu Nome e teu Redentor, o Santo de              

Israel. 

O Deus de toda a terra, Ele será chamado. 

 

EU SOU E NÃO HÁ NENHUM OUTRO! 

 

EU SOU O SENHOR QUE TE CURA! 
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