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20:51 - Dado 10 de setembro.

RECEBA O MEU ESPÍRITO SANTO HOJE

Ela estava lendo Salmos 23 versículo 5 e foi quando ungir minha cabeça
com óleo meu copo transbordou e o SENHOR me parou no meu caminho e
disse ...
ASSIM DIZ O SENHOR….

Fale com o meu povo hoje, 'Estou ungindo a sua cabeça com o Meu
óleo' e ele irá fluir sobre você - irá correr sobre você - irá correr - irá
transbordar o óleo de Deus.

‘Ele disse para receber o Meu óleo’. Receba o Meu Espírito Santo.
Deixe-me derramar em você. Eu quero derramar o Meu espírito
sobre você hoje'.

‘Isso é o que o Senhor está dizendo a você hoje. Ele sabe o que você
está passando e o que você precisa.

E Seu antídoto é Seu Espírito Santo para lhe trazer poder; para trazer
os frutos do Espírito Santo; para trazer glória ao pai; para trazer alegria
para você; trazer amor para você; para lhe trazer paz; bondade’.

Não recuse o Meu azeite, diz o Senhor. Receba o Meu óleo hoje
enquanto Eu falo sobre você. ‘Estas são as palavras do Senhor para você
hoje e para mim, para que você as receba’.

Não seja uma virgem tola. Seja uma virgem sábia. Receba
minha bondade. Receba de mim com as mãos estendidas. Receba
minha cura.

Eu posso ver o Senhor derramando, derramando, derramando Seu
Espírito Santo sobre você. Ele está ungindo sua cabeça com óleo, agora
mesmo, enquanto você está ouvindo.

Agora mesmo, o Senhor está falando através de mim por você. Ele
está dizendo ...

EU SOU o seu Senhor. Eu sou seu pastor. Nada falta a vocês,
meus filhos.

Você não falta nada. Deixe-me guiá-lo além de minhas águas
tranquilas, onde você encontrará descanso para suas almas.

Deixe-me restaurar sua alma, Meus filhos. Deixe-Me guiá-lo em
Meus caminhos de justiça por amor ao Meu nome e pelo testemunho
de Jesus Cristo.
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Receba a minha bondade hoje. Receba o Meu óleo. Deixe a
Minha taça transbordar sobre você hoje, meus filhos.

Receba meus filhos. Receba sua cura. Receba mais da Minha
graça. Você vai precisar porque a batalha é feroz.

E muitas pessoas orgulhosas virão contra vocês, Meus filhos.
Eles virão contra você, mas lembre-se de que sou Eu, o Senhor, que
segura as ondas. Que segura o orgulhoso.

Sou Eu que venho e digo 'fica quieto' e o vento e as ondas vão
parar.

Confiem em mim, Meus filhos. Confie em mim, Eu sou o Senhor.
E eu sei, Meus filhos, que vocês já passaram pelo vale da

sombra da morte, muitas vezes, mas Eu falo com vocês agora, que
nenhum mal acontecerá. Nenhuma palavra contra vocês, nenhuma
arma forjada contra vocês, prosperarão, Meus filhos. Embora muitos
venham, eles não irão prosperar. Eu vou segurar os passos dos
orgulhosos ao seu redor; até aqui você virá, mas não mais. EU SOU o
Senhor.

Estou preparando uma mesa diante de vocês, Meus filhos,
diante de seus inimigos, diante de seus inimigos. Eles verão isso.
Eles vão ouvir. Eles saberão que Eu tenho te amado. EU SOU o
Senhor.

Eu tenho te escolhido como um Anel de Sinete. Eu tenho
escolhido vocês, Meus filhos, porque vocês verão a última glória da
Minha casa. Ela será maior do que a anterior. Você verá a última
Glória em Minha casa. Você é como um Anel de Sinete. O Meu Anel
de Sinete. Pois Eu tenho lhe escolhido, diz o Senhor.

Não é por força, nem por poder, mas pelo Meu espírito, diz o
Senhor.

Seja guiado. Você precisa do meu Espírito Santo. Recebeu-o
hoje. Receba uma abundância do Espírito Santo hoje. Receba ele e
deixe ele preencher cada parte de você. Você precisa disso. Eu quero
que você tenha ele.

Eu quero derramar minha abundância sobre você. O Meu cálice,
o Meu cálice, sou Eu que estou derramando sobre você, não o
homem.

Deixe ele derramar, derramar, derramar sobre vocês hoje,
Meus filhos, derramar Minha bondade, o Meu Espírito Santo.

E eu digo a vocês neste dia que bondade e misericórdia os
seguirão todos os dias de sua vida e vocês irão, Meus filhos, habitar
em Minha casa.
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Você vai morar na casa do Senhor para sempre.
'O Senhor está dizendo hoje, o Senhor está dizendo hoje, as ondas

orgulhosas que vieram contra você, as ondas orgulhosas que vieram contra
você, até aqui, você pode vir e não mais. É aqui que suas ondas orgulhosas
param’.

Eu falo, 'fiquem quietos', seus ventos e ondas, sobre os Meus
filhos.

O Senhor fala, 'fique quieto! fique quieto! ondas orgulhosas. Calem-se,
inimigos de Cristo, que falam sem conhecimento. 'Fique quieto'.

Eu só quero compartilhar o que estou vendo... Eu posso ver asas
muito, muito grandes fazendo sombras. Você está sob a sombra do Deus
Todo-Poderoso. Você está sob a sombra... você e seus filhos e netos... você
está sendo protegido pelo Senhor, agora mesmo, de uma forma muito
poderosa.

Ele é capaz de separar o joio do trigo, Ele é capaz de separar os
iníquos dos justos. Ele é capaz de separar o joio do trigo. As ovelhas das
cabras.

Ele é capaz de separar onde o granizo desce sobre os ímpios, mas não
sobre os justos.

O Senhor quer que você saiba que Ele sabe onde você está. Ele sabe
onde seus filhos estão. Ele sabe onde seus netos estão. E ele disse: 'Você
está debaixo de Meus Braços Eternos. Você está debaixo da sombra
de minhas asas'.

E elas são enormes. Eu posso vê-las. Eles também são enormes. Elas
vão mais além do que a estrutura da terra. Porque Ele é o senhor dos céus e
da Terra.

Não temais, Meus filhos, não temam, pois Eu Estou com vocês.
Eu estou contigo.

Você é amado. Você é amado. Mas receba o dom, o
derramamento porque Eu estou derramando, o Senhor diz, Eu estou
derramando o Meu Espírito sobre você hoje.

Eu estou derramando o Meu óleo. Você precisa dele. Você está
correndo no vazio. Você está correndo no vazio, meus filhos.

Você precisa receber ele de Mim. Você precisa desse poder.
Você precisa do Meu Espírito. Não por força, nem por poder, mas
pelo Meu espírito, diz o Senhor.

Você está correndo por conta própria. Você está correndo na
sua própria força.
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Corram em Meu Espírito, Meus filhos. Ele está lá para você. Este
presente é do Meu Pai. Receba ele hoje. Receba ele hoje, Minha linda
criança. Meu lindo filho e filha. Eu canto sobre você.

Eu amo Você. Eu amo Você. Receba. Receba. Eu sou a sua
porção. Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você
precisa, Meus filhos.

Eu paguei o preço, pelos Meus açoites, vocês estão curados,
Meus filhos. Pelos Meus açoites, mas não se enganem, eu tenho
impedido muitas ondas orgulhosas ao seu redor.

Assim é o Meu amor. Assim é o Meu amor. Até mesmo para
aqueles em sua família, por quem você está orando que não Me
conhece e não Me ama.

Coragem, Meus filhos. Suas orações estão sendo ouvidas pelo
Meu Pai, para os seus filhos e netos. Ele tem ouvido as suas orações
e Ele vai responder. Ele salvará toda a família.

Sejam fortes, Meus filhos. Seja forte e muito corajoso.
Deixe-Me derramar o Meu espírito sobre você hoje.
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