
Uma palavra do Espírito do Senhor:

Levantai meus filhos e soldados; é hora de construir!

Chuvas de bênçãos nesta temporada caem sobre os filhos e filhas obedientes do Altíssimo.

Seus inimigos entraram pelos portões, mas EU ESTOU erguendo um estandarte contra eles! Entra; eis que EU 

SOU contra eles e você é a lança da Minha justiça!

Você é um machado de batalha nas mãos do Senhor dos Exércitos!

Não duvide agora, mesmo por um momento. Minha glória e propósito serão estabelecidos. Vou acelerar você nesta temporada para a 

vitória contra qualquer gigante em pé! Existe alguma montanha que eu não posso mover?

Prepare-se! Dá ouvidos à Minha palavra e somente à Minha voz; pois o caminho da retidão foi traçado, e o sal em seus pés 

conduzirá Minhas ovelhas do largo ao estreito, visto que você é um trabalhador chamado e escolhido, um ceifeiro e trabalhador 

durante a estação da maior colheita!

EU SOU está em e com você; com as lentes da promessa eterna e da Minha palavra escrita na tábua do seu coração, você vê com os 

Meus olhos!

Eis que agora começo uma obra poderosa e maravilhosa e o Pai será glorificado por meio dela! Cada joelho logo se 

dobrará e confessará meu nome!

Fim da palavra.

Esta palavra foi ouvida e escrita no temor do Senhor, por T. Andrew Farley, às 17:37. EST, em 22/12/2020.

Escrituras que acompanham:

E contei-lhes sobre a mão do meu Deus, que havia sido boa para comigo, e também sobre as palavras do rei que ele me falara. Então 

eles disseram: “Vamos nos levantar e construir”. Em seguida, eles colocaram as mãos em esta Boa trabalhar. Neemias 2:18

16 Sim, também continuei na obra deste muro, nem compramos nenhuma terra; e todos os meus servos foram 

ali reunidos para a obra. Neemias 5:16

31 O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?

32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as 

coisas? Romanos 8: 31-32

Tu és o meu machado de batalha e as minhas armas de guerra; pois contigo despedaçarei as nações, e contigo 

destruirei reinos; Jeremias 51:20



35 Pleiteia a minha causa, Senhor, junto aos que contendem comigo; luta contra os que lutam contra mim. 2 Segure o 

escudo e o broquel e levante-se em minha ajuda. 3 Tira também a lança e impede o caminho dos que me perseguem; 

dize à minha alma: Eu sou a tua salvação.

4 Sejam confundidos e envergonhados os que procuram a minha alma; sejam rechaçados e confundidos os que 

maquinam a minha dor. 5 Que eles sejam como a palha ao vento: e que o anjo do L ORD persegui-los. 6 Deixe seu 

caminho ser escuro e escorregadio: e deixe o anjo do L ORD persegui-los. Salmo 35: 1-6

Assim eles temerão o nome do Senhor desde o oeste, e sua glória desde o nascer do sol. Quando o inimigo vier 

como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Isaías 59:19

"Abençoado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Pois é como a árvore plantada junto às 

águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não temerá quando vier o calor; Mas a sua folha será verde, e 

não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Jeremias 17: 7-8

Pois tu me cingiste de força para a batalha; subjugaste debaixo de mim aqueles que se levantaram contra mim. Salmo 

18:39

Agora, pois, ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu te ensino, para os cumprires, para que vivais e entrem e 

possuam a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu. Deuteronômio 4: 1

E eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja; e as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela. Mateus 16:18

E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade; porque em verdade vos digo: Se tiverdes fé como um grão 

de mostarda, direis a este monte: Vai daqui para aquele lugar; e deve remover; e nada será impossível para você.

Mateus 17:20

Eis que vos envio como ovelhas eu No meio dos lobos: portanto, sede sábios como as serpentes e inofensivos como as 

pombas. Mateus 10:16

13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os 

que por ela entram; 14 porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que 

a encontram. Mateus 7: 13-14

Estas coisas vos tenho falado, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; 

Eu superei o mundo. João 16:33


