
Transcrição da mensagem dada a Pastora Nilva durante a oração no dia            

31 de agosto de 2019 

EXORTAÇÃO 

 

O Senhor quer ter intimidade com Seus Filhos, acheguem ao Senhor           

porque Ele é bom e grande é a sua misericórdia. Acheguem ao Seu Pai, o               

Pai que tanto ama vocês! O Senhor está pedindo que o povo se achegue a               

Ele. O Senhor tem pedido! O Senhor tem sentido falta de Seus Filhos que              

muitas vezes só querem ver as Mãos do Senhor para receberem bençãos,            

mas não querem buscar a face do Deus Todo Poderoso para ter            

intimidade. O Senhor quer intimidade! 

Qual é o pai que não quer estar próximo de seu filho? Qual é o pai                

que ama que não quer estar próximo de seu filho? Se o pai aqui da Terra                

é falho, mau, assim diz a Palavra e sabe dar coisas boas aos seus filhos               

quanto mais o Nosso Pai que está no céu! Se pedirmos um pão, Ele não               

dará uma pedra! Se pedirmos um peixe, Ele não dará uma serpente, mas             

Ele também quer ter intimidade conosco! Ele tem nos disciplinado! Essa           

Palavra está em Mateus 7! 

E o Senhor diz também que não andemos ansiosos por coisa           

alguma! O Senhor tem cuidado de cada dia de nossa vida! Viva o dia de               

hoje porque o Senhor trará os Seus Cuidados! Basta cada dia o seu             

próprio mal! Ele tem cuidado de cada um aqui! Ele tem corrigido, tem             

disciplinado como está escrito em Hebreus 12. O Senhor disciplina todo           

aquele que Ele ama, todo aquele que Ele chama por Filho. Se você não              

quer ser disciplinado por Ele é porque é filho bastardo! 

Nós devemos ser Filhos mais presentes na vida de Deus, devemos           

ser Filhos que chamem a atenção do Nosso Pai. Ele espera de cada um de               

nós um toque diferente! Faça algo diferente se quer algo diferente de            

Deus! Chame a atenção de Deus que está cansado da mesmice. Quantas            

vezes nos colocamos na frente Dele para pedir! Deus quer pessoas           

agradecendo, pessoas buscando a face Dele para ter intimidade. Vá até o            

repouso do Altíssimo, se encontrem com Ele, nos Seus Átrios. 

O Pai que está no céu está mais perto do que vocês imaginam, pois              

o céu desce quando vocês oram. Quando se busca a presença Dele e o              

Senhor tem enviado miríades de Anjos para nos guardar, Ele tem           

protegido o Seu Remanescente Fiel, a Noiva porque tem uma Guerra           

muito grande onde Satanás e seus demônios combatem contra a Noiva de            

Cristo. 
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Ele tem nos refinado para que o pecado não entre em nossas vidas,             

para que possamos estar na presença dele e o inimigo nada ter conosco e              

não termos nada com o inimigo. Não dêem brecha para Satanás porque            

se der brecha vocês serão alvos fáceis. Fechem todas as brechas para que             

o inimigo não tenha por onde entrar! 

Você tem batalhado espiritualmente, mas a vida está cheia de          

brechas e daí você é retalhado e não sabe porque, mas a sua vida está               

virada numa peneira. O Senhor quer entrar e fazer milagres e maravilhas,            

transformar a tua vida. Abra o teu coração para Ele e mostre tudo aquilo              

que você não perdoa, tudo aquilo que você não aceita. O Senhor Jesus             

sofreu ingratidão e morreu por pessoas que não o amavam. Deus deu o             

Seu Filho Amado para que morresse por nós. 
As pessoas tem amado a Deus da boca pra fora, mas Ele quer que o               

ame de todo coração, de todo Espírito, Ele quer que ame em atitudes.             

Aqueles que não fazem jejum, façam pelo menos uma vez por mês para o              

seu crescimento, seu refino. 

Se não querem levar Jesus a sério, não brinquem de serem           

Cristãos, de serem Filhos do Altíssimo. É melhor não ter sido do que não              

levá-lo a sério. É melhor sair da presença Dele do que ficar em cima do               

muro. O Pai renova as forças de Seus Filhos que andam desgastados, Ele             

derramará um bálsamo sobre aqueles que tem buscado a presença do           

Altíssimo. Muitos não querem estar mais na Presença do Senhor e o amor             

deles tem se esfriado. Se coloquem na presença Dele e amor que tem por              

Ele será renovado por Ele e pelo próximo. O Senhor manda dizer que o              

vazio que sentem no peito, a depressão que andam reclamando é falta de             

dar alimento espiritual para a vossa Alma.  

O Espírito Santo de Deus habita em vocês Servos e tem que            

alimentá-lo! O Espírito Santo tem a chama acesa e tem que estar            

queimando no Altar dia e noite. Vigiem! Busquem! A alma de alguns grita             

porque está com anorexia espiritual, mas a tua carne está viva.           

Mortifiquem a vossa carne neste dia e vivifiquem o Espírito! 

Busquem as coisas do alto porque é de lá que vem o socorro. Parem              

de pensar nas coisas deste mundo, parem de visar dinheiro porque não            

levará a lugar nenhum. Busquem as coisas que são de Cristo porque é a              

salvação. Mostrem e demonstrem amor pelo próximo, pela viúva, pelo          

órfão. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Você que está com a mão              

fechada, você que tem mais zelo pelo teu dinheiro do que pelas coisas de              

Deus, abra a sua mão. Este dinheiro na sua mão só serve para perdição! 

2 


