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Quero que você receba algo – Eu tenho curtido a luta neste fim de semana. Não tem sido nada 

belo. Tem sido muito feio. Mas eu nunca quis perder. Estou aqui para lutar. Quero essa batalha. 

Estou gostando dessa batalha porque não há como perdê-la.    

Ah, você sabe quem você é. E sabe em quem está se tornando. E tem muito mais poder do que 

imagina. Você se parece com Deus muita mais do que imagina. Ah, você é muito mais 

parecido(a) com Deus do que com o inimigo! O inimigo quer torná-lo(a) como ele, é por isso 

que ele quer que você fique ansioso(a) e tantas outras coisas.   

Mas estamos aprendendo, certo? Estamos aprendendo que 

há uma linguagem diferente. Há uma percepção diferente. 

Há uma mentalidade diferente. Também posso ser salvo ao 

usar minha Inteligência. Posso refletir sobre coisas 

melhores do que antes e consigo enxergar coisas sobre mim 

e minhas circunstâncias que nunca consegui ver antes. E 

estou aprendendo esse novo e maravilho idioma que é tão poderoso, tão rico e que leva a 

lugares com Deus que eu nunca imaginei que existissem e estou muito empolgado. Estou muito 

animado! 

É o que a minha filha sempre me fala – “Pai, estou TÃO animada!” Eu também estou assim!   

Deixe tudo de lado e me deixe profetizar sobre você e veremos se será possível aterrissar 

esse avião.  

Creio que seja isso que Deus quer que saibamos. Há uma alegria no alinhamento íntimo que 

remove todas os desgastes da vida. Há um lugar separado para você onde todas as dificuldades 

cessam e você entra na plenitude do descanso e da paz.   

Estamos aprendendo que há uma 

linguagem diferente.  

Há uma percepção diferente.  

Há uma mentalidade diferente. 
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E o Senhor diz, “Enquanto você Me adora, enquanto ME espera em deleite, você será 

maravilhosamente recompensado(a). É uma força íntima que preparei para que veja a vida a 

partir de um domínio superior. E, enquanto isso o Meu Espírito o(a) dará asas ao seu espírito 

para que sua intimidade seja elevada para perto de Mim. E você poderá chegar diante do Trono 

da Graça e receber tudo o que precisa. Vocês são o Meu povo – Meus Amados e é Meu 

propósito tirá-lo(a) das circunstâncias de uma cultura na qual você não pertence mais, porque 

Eu o(a) redimi disso tudo. Não é para caminhar por esse caminho. Você deve caminhar em 

lugares altos Comigo. Seu lugar é sentar ao Meu lado, bem longe e apreciar a vista.” 

“Vou encher-lhe com uma confiança tão grande; ela se 

tornará uma renovação da coragem do Espírito. E você 

terá poder para permanecer, correr, e caminhar sem 

cansar. Presenciará milagres em seu corpo físico – 

milagres na sua fisiologia que, ao se posicionar em seu 

lugar de intimidade, a intimidade agirá no seu físico 

para que se torne mais forte e em forma, e você viverá mais e não ficará mais debilitado(a). 

Você terá uma nova energia. Um poder novo o(a) encherá de poder.” 

“Em sua intimidade, receba uma nova unção para aprender o poder do descanso e da paz. Sua 

alma está sempre em descanso quando vive na sombra do seu Espírito em Cristo.” 

“Eu amo o descanso,” diz o Senhor.  “E eu te amo. Eu o(a) farei conhecer a Minha Paz que 

sempre guardará seu coração e sua mente. Tudo o que faço é fácil para Mim. O meu fardo é 

leve. Minha alegria é tão poderosa que levanta tudo o que está ao Meu redor. Foi para isso que 

o(a) convidei. Esse é o seu lugar. Bem aqui Comigo.” 

“Eu o(a) dei um Ajudador. Escute-o. Não permita que nenhuma outra voz se sobreponha à voz 

Dele e Nós – Nós teremos comunhão contigo. Você está em Cristo agora. Não está sozinho(a). 

Possui um novo corpo. Você está em Cristo. Esse era o Nosso plano desde o início – fazer com 

que você se tornasse um de Nós para que se tornasse como Nós e assim viveríamos em você. 

Amado(a), esse ainda é o nosso plano. É hora de deixar de ser um cidadão desse mundo e se 

tornar um do Céu e envolver-se com a dimensão da vida que o(a) trazemos com liberdade e 

alegria. Estamos fazendo com que você goste de Nós e amamos isso. Amamos o que estamos 

fazendo em você. Amamos escutá-lo(a). Amamos estar contigo. Amamos ajudá-lo(a). Amamos 

ungi-lo(a). Amamos ergue-lo(a). Amamos encorajá-lo(a). Trabalhe conosco. Pare de trabalhar 

com o inimigo. Trabalhe conosco. Nossos benefícios são melhores. Não temos embalagens 

nocivas. Você está no Reino agora. Você está no Domínio do Rei. Vamos aprender a habitar lá. E 

aprender a aproveitar tudo o que Deus o(a) quer dar. Hoje é o seu dia. Esse é o seu momento. 

Ainda há tempo para se levantar e ser completamente brilhante. Vamos fazer isso!” 

Não é para caminhar por esse caminho. 

Você deve caminhar em lugares altos 

Comigo. Seu lugar é sentar ao Meu lado, 

bem longe e apreciar a vista. 
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Oremos. 

Pai, queremos agradecer-lhe pelo seu plano. Ninguém nos ama como o Senhor. Ninguém nos 

compreende como o Senhor. Ninguém está tão engajado como o Senhor para nos fazer 

triunfar. Ninguém está mais pronto e desejando – com entusiasmo – nos encher como um 

estilo de vida melhor do que o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós nos aquecemos no seu 

Amor o tempo todo. É maravilhoso para nós que o Senhor nos ame tanto e nos enxergue tão 

perfeitamente. Nossa resposta, Senhor, é somente dizer, “Estamos chegando. Veja se há 

comida suficiente porque estamos chegando.” No nome de Jesus, Amém. 


