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[canto, canção] 

Eu Sou a Canção das Canções 

 

ASSIM DIZ O SENHOR... 

 

Ficar calado, Me ausentar, não é um sinal da Minha rejeição, mas um             

momento para se alegrar no Meu amor. Pois sem essa quietude, esse            

esconderijo de Mim mesmo, como você pode Me conhecer? Pois Eu estou em             

todas as coisas. Eu estou na ausência. Eu estou na retirada. Não, isso não é               

um sinal. Eu nunca poderei Me retirar. Eu nunca poderei rejeitar. Pois para             

fazer isso, Eu teria de rejeitar quem Eu sou.  

Meus filhos, Meus filhos amados e Minhas filhas amadas, desde o           

começo dos tempos, Eu tenho lhe amado. Esta é a hora. Esta é a estação.               

Esta é a revelação do Meu amor. À medida que o sol surge, assim como os                

raios de luz abrem suas asas pelos céus, assim o Senhor e Mestre estende o               

Meu amor por vocês. 

Minhas luzes vai brilhar mais forte, mais profunda e mais tempo           

nestes dias sombrios. Parece que Eu tenho Me retirado. Este é para que o              

Meu completo e inequívoco amor, um coração abundante para vocês, Meus           

filhos, para completar as Minhas grandes obras.  

O que você não tem, Eu preencherei. Quando a desgraça cair, Eu vou             

cobrir. Pois é meu amor completo. Amor que você ainda não tem conhecido.             

Pois é isso que está te faltando. Você não tem ainda provado e nem              

experimentado isso de Mim. A Minha perfeita soberania, que removi do seu            

caminho foi para curá-lo, para Te ama-lo. Para ficar perto de Mim. 

Pois Eu vou visitar você. Eu vou cantar sobre você. Eu vou dançar             

diante de ti como Davi. A Minha alegria infiltrará a cada parte do seu ser. 

Você vai Me conhecer do jeito que EU SOU. Pois EU SOU amor. EU              

SOU Misericórdia. EU SOU perdão. EU SOU alegria. EU SOU luz. Você não             

tem ainda Me conhecido. Então, Eu te afastei daquelas coisas que nunca            

poderia te completar.  
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Meu filho, Minha filha, Meus filhos, Minha alegria, Meu amor, você é a             

maça [pupila] de Meus olhos. Eu vou vir para lhe abraçar. Eu vou vir para               

lhe consolar. Eu vou vir para lhe cobrir. Eu vou vir para lhe curar.  

Meu amor é tão imenso. Meu amor cobrirá os seus inimigos. Minhas            

asas estendidas cobrem toda a escuridão. Você está abrigado em mim. Veja,            

Eu tenho lhe escondido. Cada pena lhe cobre como folhas longas. O amor             

está infundido em todos. Meu amor chove sob todos, porque Eu reino sobre             

tudo. Agarre Minha presença, pois ela está toda ao seu redor. 

Eu sopro para longe todos os seus inimigos. Meu fôlego é fogo. Meu             

fôlego é um doce aroma. Eu vou abrir o seu coração para Me receber. Fui Eu                

quem abri a sua alma para viver, naquele dia no meu jardim.  

Eu vou abrir todas as pétalas das Minhas rosas. Minhas rosas de            

Sharon. Que o perfume do Meu amor seja como um dia quente de             

primavera.  

Sua esperança está aqui. Sua recompensa imensa. Seu manto como          

uma cama de lírios. Pois Eu sou o amor de sua alma. Eu venho para deitar                

ao seu lado em seus sonhos. Eu vim para soprar vida nos seus ossos secos.               

Não há ninguém igual a Mim. Não há ninguém que consiga satisfazer seus             

desejos mais profundos. 

Pois Eu sou as suas notas mais altas de alegria. Eu sou as suas notas               

mais baixa na escuridão mais profunda da noite. No entanto, o Meu amor             

brilha mais forte, um amor bem apaixonado, que penetra em suas feridas. 

Deixe-Me lhe curar Meu amor, Meus filhos. Eu venho. Eu abraço. Eu            

estimo. Eu tenho esperado tanto pelo Seu retorno para o Meu coração. 

Pois, Eu também sou incompleto, mas assim, sou completo sempre.          

Pois você foi feito em nossa imagem. Eu tenho prazer em você. Eu te amo,               

com um amor que você nem mesmo consegue compreender neste          

momento.  

Meu rosto está perante você. Abra seus olhos. Pois Eu estou tão perto             

de você. Meus olhos ardem com indignação ardente contra os ímpios, pois            

eles tem tocado os Meus preciosos.  

 

E o pai continua dizendo… 

 

Oh! Quão precioso você é, Meu amado. Quão preciosos são todos os            

seus pensamentos para Mim. Meu abraço está aqui e com um toque do meu              

amor, todos os seus medos desaparecerão. Cante Meus filhos, mesmo no           

meio de suas amarguras, seu sofrimento, pois Eu tenho vindo. Eu estou            

aqui. 
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Você é Meu prêmio - Meu prazer. Minha posse. Minha alegria. Vocês            

são os Meus filhos - Meus filhos e filhas. Sim, você é o amor do Meu ser,                 

Minha vida. Eu sou sua vida. Eu sou o Seu ser.  

Como Eu posso te rejeitar? Como Eu posso Me retirar? Como Eu posso             

separar o que sempre foi Meu? Pois Eu estou em Meu Pai, e o Pai está em                 

Mim. E Eu estou em você e você também está em Meu pai e em Mim. 

É impossível rejeitar você. É impossível para Mim não te amar, tão            

completamente. Enquanto você desfruta no sol do amanhecer, desfruta         

meditando no conhecimento do Meu completo amor por você. Ele é imenso.            

Ele é completo. Ele está está escrito no seu DNA. 

Pois Eu escrevi o seu nome antes de você ser criado. Eu tenho escrevi              

o seu nome ao lado de cada estrela, tamanho é o Meu amor, sem medidas,               

que Eu tenho por você.  

Eu vou enchê-lo até transbordar e todos ficarão surpresos. Eu tenho           

lhe salvado para a Minha glória, Meu poder, Minha graça sofredora para a tal              

hora como esta. 

O momento mais alto do Meu amor, ele vai cair sobre todos vocês,             

Meus filhos e filhas. Eu devo permitir que você receba o Meu amor, que será               

derramado sem medida. Você não conseguirá contê-lo.  

Todas as pessoas serão atraídas para suas luzes. Agora, é a aquela            

hora marcada. Nada deve atrapalhar os Meus planos. Nada vai esconder o            

Meu amor, pois Eu estou vindo para trazer uma cura completa. Para trazer             

uma força enorme que vai além da sua imaginação. 

Canções de libertação estão aqui, Meus filhos. Canções de alegria.          

Canções de amor. Para os Meus filhos, Eu sou a Canção de todas as              

Canções. Eu sou a sua canção. Eu sou o seu batimento cardíaco. Eu sou o               

seu próprio fôlego de vida.  

Assim como Eu estou em Meu Pai, e o Pai está em Mim, então você               

também está em Mim e Eu em você. 

Agora chegou a glória do Senhor. Agora tem chegado a consumação           

do Meu amor e a Consumação do Eu Tenho Aceitado. A alegria está aqui. O               

amor está aqui. A unidade em Meu amor está aqui. Eu estou aqui, Meus              

filhos, Minha noiva. O Meu amor está aqui. Ele sempre esteve aqui. Ele             

nunca fui retirado, e nem escondido de você. 

Agora é o tempo designado aceitável do Apocalipse. Minha verdadeira          

revelação está aqui. Meus propósitos completos foram revelados. Essa é a           

Minha vontade. Este é o Meu mundo. Este é o Meu reino. Pois o Meu reino                

tem chegado, assim como está escrito no céu, ‘Agora chegou o Meu reino’. 

A Minha hora de esconder acabou. Eu não vou negar nada de bom             

para os Meus. Alegra-se, Meu amado, pois O Amor está aqui. A Cura está              

aqui. Eu tenho agora mudado você para a minha era de favoritismo. Eu             
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agora tem mudado você para Minha era de Graça. Eu agora tenho mudado             

você para Minha era de aceitação.  

Pois esta é Minha hora de aceitar e pegar todas as suas dores ou todas               

as suas rejeições, e todas as suas tristezas.  

Encorajem-se, encorajem-se Meu amado, porque Eu Sou Ele. Eu Sou o           

seu amado. Eu tenho ouvido os seus choros. Eu tenho chorado cada lágrima             

com você. Não chore agora mais, Meu amado. Pois o Meu pai tem levantado              

e está correndo para te abraçar.  

O seu coração é O coração Dele. O seu coração é o Meu coração. Não               

chores Meus filhos, porque Eu tenho vindo para tratar de suas feridas.  

Sim, esta é Minha hora, pois é a hora de todas as coisas. É a hora de                 

tudo. Pois Eu sou o tempo. pois,  

Eu sou tudo. Pois EU SOU que EU SOU. 

Sim, a verdadeira consumação da Minha noiva, tem chegado. 

Alegrai-vos, pequeninos! Não chores. Meu abraço vai curar cada parte          

de você.  

Eu nunca vou deixar você ir. Eu não posso, é impossível! porque todas             

as coisas são interligadas pelo Meu amor. Pois Eu sou amor. Deus é amor. 

Pois EU SOU QUE EU SOU.  

Venha Meus filhos. Venha para mim! Deixe-me curá-lo. Deixe-me te          

abraçar. Deixe-me te amar, porque Eu sou o Seu pai. Enviei o Meu filho para               

você. Somente para você. No entanto, Eu estou no Pai e o Pai está em Mim. 

Você está em Minhas mãos. Você está no Meu coração.  

Venha. Venha Me beber. Venha Me comer. Venha Meu amado, porque           

Eu sou seu e você é Meu.  

Pois EU SOU e sempre tenho existido.  

Sim, EU SOU está aqui.  

Antes de Abraão existir, EU SOU. 

Jesus é o EU SOU. 
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