
 
 

PASSE UM TEMPO COMIGO  
 
22 de Junho de 2019  
 
CYNTHIA LAUBACH 
 
Assim diz o Senhor: 
“Ouvi-me, meus pequeninos. Não se compare com seus irmãos, que estão em Mim! 
Ouço seus gritos e conheço seus pensamentos!  Você pensa que os outros são mais 
importantes só pelo fato de terem sonhos, visões e mensagens? Vocês pensam que 
eles são mais importantes para Mim do que vocês. ”  Ouço você dizer: “ Senhor, por 
que eu não tenho sonhos e visões?  Por que você não me ama como ama os meus 
irmãos? 
 
 EU NÃO FAÇO ACEPÇÃO DE PESSOAS  
 
Esses tipos de pensamentos não vem Mim! Esses pensamentos são de feridas 
internas e o inimigo aproveita esses pensamentos, enquanto você lê os outros sonhos, 
visões e mensagens.  Quando esses pensamentos vierem, levante-se e comece a 
louvar-Me e a adorar-Me!  
 
Chame-Me e peça-Me para curá-lo por dentro. Pegue sua bíblia e busque as escrituras 
os Meus pensamentos e o Meu amor por você!  Tome seus olhos, seu coração e seus 
pensamentos, e fixe-os em Mim!  
 
NÃO ESTÁ ESCRITO…  
 
1 Coríntios 12: 4-11  



Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de 
ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo 
Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para 
o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo 
mesmo Espírito, a palavra da ciência; e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, 
pelo mesmo Espírito, os dons de curar; e a outro, a operação de maravilhas; e a outro, 
a profecia; e a outro, o dom de discernir os espíritos; e a outro, a variedade de línguas; 
e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas 
essas coisas, repartindo particularmente a cada um COMO ELE QUER.  
 
AS COISAS ESTÃO SE MOVENDO RAPIDAMENTE E SENDO REVELADA AOS 
MEUS FILHOS E ALGUNS DEVEM CRESCER RAPIDAMENTE!  Estou lhe dizendo 
agora que não há mais tempo para retroceder!  
 
Portanto, procure-Me com todo o  seu coração, toda a  sua alma e toda a  sua força  
 
Isso significa que você deve fugir do Facebook ou qualquer outra coisa com a qual 
passe mais tempo do que Eu!  
 
PASSE TEMPO COMIGO, ENTRE NA MINHA PRESENÇA E GASTE O SEU TEMPO 
NA MINHA PALAVRA! 
 
 
Fonte: https://444prophecynews.com/spend-time-with-me-cynthia-laubach/ 
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