
 

JESUS ESTÁ PROCURANDO OS VERDADEIROS ADORADORES 

 

Assim diz o Senhor:  

 

"Buscai-Me por amor. Buscai-Me com orgulho. Buscai-Me de todo o          

coração. Não Me buscai como quem estivesse carregando um saco de           

pedregulhos.  

Não como um fardo pesado que você carrega porque é obrigado.  

Se sinta feliz em estar na Minha Presença e andar no Meu Santos             

Átrios, pois Eu Sou o Deus Todo Poderoso, que te chamei pelo teu nome.  

Tenho manifestado poder e autoridade sobre a sua vida, tenho sarado           

e curado as suas feridas. Louve e adore. Acredite e creia em Mim. 

Muita das coisas que não acontecem e não aconteceram ainda foi por            

falta de permissão sua e não minha. Quem tem limitado o meu poder? 

O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, mas muitas vezes a            

limitação vem de você e não de Mim. 

 

Ministração do Espírito Santo ao coração da Pastora em relação a           

mensagem. 

 

Senti uma tristeza parece que a pessoa levanta de manhã para           

trabalhar, num trabalho que ela não gosta, ao lado de pessoas que ela não              

gosta e que ela vai cumprir os trinta dias de trabalho, porque ela precisa              

receber no fim do mês para sustentar a sua casa.  

Uma coisa mecânica, eu tenho que trabalhar, não tenho um emprego           

melhor, eu não tenho opção. 

 

Jeremias 29:13 - Vocês me procurarão e me acharão quando me           

procurarem de todo o coração. 
 

Deuteronômio 4:29 - E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão,              

se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. 
 

Salmos 14:2- O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver              

se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. 
 

1 Crônicas 28:9 - E a Salomão ele disse: – Meu filho, reconheça o Deus do                

seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele               

conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, Ele o             

aceitará; mas, se o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. 
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