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Olá família amada do Youtube! Hoje é sábado, 21 de março * de 2015 meia
noite e trinta. E eu tenho uma linda mensagem do Senhor para você esta 
noite. Uma mensagem na qual você poderá mergulhar, e que te trará grande
alegria. Esta noite o Senhor começou a falar comigo sobre dançarmos com 
Ele. Ele começou a falar através de uma canção do Terry MacAlmon 
chamada “Louvai-O”

É uma canção realmente muito linda, e no final desta mensagem eu vou 
colocar para vocês ouvirem. E eu e Ele dançamos, e dançamos e dançamos.
O Senhor estava com uma veste militar de gala, daquele tipo que tem 
ornamentos nos ombros, uma espada e uma bandeira com uma cruz 
estampada nela, travessando seu peito. A vestidura era completamente 
branca e era de tirar o fôlego. É tudo o que eu posso dizer, e nós dançamos 
e dançamos e dançamos com essa canção. Essa canção é tão linda e tão 
ungida e os cantores são muito ungidos. Vocês estão ouvindo agora, estou 
colocando para que vocês ouçam.

Eu acho que além de qualquer coisa, eu amaria que você experimentasse a 
alegria que eu experimentei, mas eu coloquei tudo aquilo de lado e disse: 
Por favor meu Rei, o que o Senhor quer que eu diga aos seus filhos?

E ele começou: Diga a Eles que eu estou voltando para eles. E que eles não 
imaginam o tipo de amor que eu tenho por eles até que eles estejam em um 
salão no céu, dançando comigo. Nesse meio tempo eu gostaria que eles 
praticassem, simplesmente vão para o lugar santo em sua imaginação, e me
vejam lá, com um vestuário militar formal completo dizendo: Você me 
concede esta dança?

Me inclinando diante de vocês, eu tomo a mão de vocês com a minha mão 
e gentilmente a seguro enquanto vamos deslizando pelo chão. Não importa 
que na terra você não possa dançar, aqui nos meus braços, isso será natural 
para você porque você estará onde pertence. Não importa que você seja um
homem na terra, porque nestes momentos no céu você é minha noiva. 
Enquanto você se encaixa neste lugar gentil comigo, nossos olhares se 



encontram e você começa a sentir uma onda de admiração vinda dos meus 
olhos.

Por timidez você não olhou para os meus olhos por muito tempo até então. 
Mas quando nossos olhos se encontrarem, teremos perfeito regozijo 
olhando um no olho do outro, bebendo dos profundos poços de amor 
celestial de um pelo outro. Você agora tem começado a experimentar que 
eu sou verdadeiramente por você, minha criação preciosa, e seus olhos 
focam diretamente em Mim, o amor profundo, que apenas agora começa na
superfície entre nós. Tudo o que vocês jamais experimentaram ou tiveram 
expectativa sobre “estar apaixonado” floresce agora em realidade em 
relacionamento com ninguém mais do que o Seu Deus e Criador.

Sem fôlego, nós bebemos da alegria crescente entre nós, até que você esteja
completamente em casa, em meus braços, e todos os seus medos, 
apreensões, e pensamentos, são todos coisas pertencentes ao passado.

Demos voltas e voltas e voltas até estarmos completamente inebriados um 
pelo outro. Eu te guiarei para o jardim de rosas e nós nos sentaremos em 
um banco de enamorados, sua doce cabeça descansando no meu peito e 
meu queixo descansando em seu cabelo. Nossos olhos próximos em uma 
satisfação regozijante. Neste lugar, palavras não são necessárias. Eu 
capturei totalmente seu amor e você da mesma forma cativou-me 
totalmente. Somos um.

Por favor minha noiva, o dia está chegando, em breve vem se aproximando,
eu quero que vocês pratiquem se aproximar de mim no salão de dança, em 
preparação para aquele momento de coroação em nossas vidas juntas.

Fiquem neste lugar, bebam da mais íntima apreciação e amor por vocês. 
Absorvam isso até que tudo o mais seja posto de lado em sua mente, para 
sempre. Eu quero ler uma escritura para vocês antes de colocar a música:

Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus; 
porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça,
como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se 
enfeita com as suas jóias. Isaías 61:10



Translated by Rosaine Dalila Scruff


