Resumo de Nascimento Profetico:
Preparando Profetas E Profetisas Para
Profecias Profundas
"Se voce acredita no Parto Profetico; Impregnacao espiritual; O homem do
ventre; a serva ou as conexoes espirituais, nao e a coisa mais importante.
O importante e que o povo de Deus comecou a sentir uma Intimidade com
Ele novamente; eles comecam a conhece-lo novamente; eles comecaram
a sentir Sua presenca novamente; e, de fato, muitos que pensavam que
seus "ventres" estavam esteril agora estao aprendendo que e Deus quem
traz ao nascimento.
"A intimidade com Deus e um dom. Um presente e algo dado
voluntariamente sem compensacao. Ele deseja nos dar um presente e
nos no desejo vez de dar-lhe o dom de nos mesmos...e...Ele certamente
nos corteja muito mais do que nos sequer pensar em conquista-lo.
Para nao precisamos conquistar nosso Salvador, Ele ja demonstrou seu
amor na cruz. Quando o filho de Bate-Seba morreu, como Davi a
consolou? Ele estava deitado com ela. Sim, ela teve um filho.
Entao, senhor, enquanto estamos deitados com Deus em momentos de
profunda intimidade, algo e concebido dentro de nos que devemos nascer.
Estritamente falando no espiritual agora, por favor entenda que Deus
penetra nossos coracoes e isso e parte da intimidade.
"Voce carrega a peca, mas voce nao vai usa-lo. Voce se recusa a colocalo em porque, fazendo isso, voce esta camuflada com a responsabilidade
do manto. Voce coloca a sua capa para baixo para ser pisado, pisado em
cima, na hipotese de manter os outros limpa mas voce desrespeitar a
peca de vestuario em faze-lo.
nao fixar o seu dom para ser pisado. nao seja enganado em permitir que
outros atropelar e desonra aquele que vos tenho dado ao desgaste e
colocar em cima de voce.

Levar a peca nao ainda usam a vestimenta eu ter fornecido, fornecido,
selecionados e mao montado para voce. nao permitir que o homem para
alterar a roupa permitir apenas a minha disposicao e revisao porque eu
sou Deus diz o Senhor e Eu chamo os meus homens e mulheres fora Eu
exibi-los e vesti-los com justica porque sao para assemelhar-se e me
representar.
Feito em minha imagem, conformado e ao meu Espirito. Ouca a voz do
Espirito, nao a voz ou influencia da carne. que ninguem diga que nao se
encaixa." Dr. Randy E.
Simmons e o autor de dezenove livros: Island Dreams - My Life As A Boy
(1 2, 3 Edicao) Prayer Confessions (1a e 2a Edicao); Prayer Confessions
II (1a e 2a Edicoes); Prophetic Birthing; Prophetic Birthing II; Confissoes
de Oracao (1a e 2a Edicoes) Confissoes de Oracao II (1a e 2a Edicoes);
Powerful Prevailing Prayer I & II; Remnant; TimeLine; Nacimento
Prophetico; e Gabriel-Prayer Confessions III Dr.
Randy E. Simmons e casado com Lucimar Campos Simmons e entre eles
tem seis filhos, Jonathan, Randi, Hope e Faith; Nayara e Mayara; cinco
netos: Noah, Kaniya, Aria, Kiarra e KJ.
Eles residem atualmente no Brasil e West Palm Beach Florida!
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