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Emmanuel Kure 
Palavra Profética 

Manteiga e mel
 

Palavra Profética para Jane: 

Eu vi o Senhor lavando seus pés com manteiga e mel, e enquanto você falava, eu vi o Senhor transmitir 
aquela unção para toda a reunião, liberando os pés do povo. Eu ouvi o Senhor dizer : 'Onde quer que 
você entre... qualquer que seja o lugar onde a planta de seus pés tocarem, eu vou amolecer o chão e 
abrirei aquele lugar e liberarei a unção de mel sobre ele, e adoçarei aquele chão por sua causa e levarei 
cura para toda uma geração.' 

Eu vi nações se levantando! Pessoas com as mãos levantadas e por causa daquilo que foi transferido 
de você, vida e fôlego entraram nelas e elas começaram a manifestar cores diferentes, diferentes 
manifestações de Glória. 

Por sua causa, um novo fogo se acenderá e um novo céu se abrirá sobre a terra. Uma nova revelação 
e uma nova aceitação e um novo lugar na Minha Presença. Portanto, de hoje em diante, a Palavra do 
Senhor não falhará em sua boca e o Espírito do Senhor será o bálsamo em todo lugar que você entrar. 
Haverá cura! Haverá cura! Vejo que você carrega o Espírito de cura. Eu vejo cura pairando por aí quando 
você começa a falar. Eu vejo libertação. 

Eu ouço o Senhor dizer: 'A chave que foi dada a você por Dutch Sheets é para abrir os rios da vida. 
Portanto, as fontes devem responder a você. Quando você fala, fontes, fontes das profundezas, as 
questões da vida se abrirão quando você falar, pois há um bálsamo em seu espírito. Deus vai liberar o 
bálsamo dentro do bálsamo para se tornar a cura das nações.' 
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