Come to Me My Lost & Lonely Ones (Vinde a mim os perdidos e
solitários)
Portuguese title: Quando culpamos Jesus
Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu
jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11: 28-30
Que a preciosa presença do Senhor esteja com vocês minha família do
YouTube. Hoje é dia 15 de Julho de 2015. O Senhor tem uma mensagem
para nós nesta noite, então vou direto à mensagem.
O Senhor disse:
Nenhuma coisa boa Eu irei reter na vida dos que me amam, de acordo com
o meu propósito para suas vidas. Eu não esqueço ninguém. As pessoas
esquecem-se de mim. As pessoas me desamparam. Elas não confiam em
mim quando suas orações não são respondidas de uma forma que lhes dê
vantagem, segundo a sua visão.
Isso faz com que muitos se afastem para longe de mim. Eles não têm noção
de como Eu os amo e como é infinita a minha sabedoria. Mas ao invés
disso, eles me culpam pelas coisas que deram errado em suas vidas, mesmo
que Satanás seja o culpado. Eles veem à mim orar para que as coisas saiam
diferentes, mas Eu não posso responder como eles querem, porque Eu vejo
o caminho adiante e sei qual é a estrada que devem trilhar.
De tempos em tempos você começa a ver alguns ateus, que foram cansados
por falsos cristãos ou por cristãos que não buscavam a perfeição, ainda que
quando algum ateu aja de maneira má, ele passe despercebido.
Eu gostaria que os ateus pudessem aplicar os mesmos critérios que aplicam
para meus filhos, para seus irmãos e irmãs ateus. Eu gostaria de poder
dizer-lhes que meus filhos não são perfeitos, assim como qualquer de vocês
o é, mas meus filhos são perdoados, e muitos, muitos de meus filhos estão
tentando mudar com a minha ajuda.

Você não consegue sempre ver o que está por trás daquela vida cristã. Você
não viu também como eles eram antes de Eu me apoderar deles.
Então eu disse: Senhor, eu estou pensando em mim mesma agora. Eu não
sou boa em tudo, de jeito nenhum! Egoísta, orgulhosa, profundamente
enredada em materialismo e vontade de impressionar as pessoas. Incapaz
de formar amizades profundas, dar ou receber amor. Mas algo em mim
mudou no momento em que o Senhor se apoderou de mim. Levou anos
para o Senhor me mudar, mas o Senhor fez a mudança. Eu não sou perfeita,
ainda tenho falhas e luto com problemas e com todas essas coisas, mas
nada é como era antes.
Então Jesus respondeu: Porque o amor entrou em sua vida. O tipo de amor
com o qual você sempre sonhou: Uma santa e amorosa companhia. Eu vim
amorosamente e lhe revelei quem eu Sou de fato e quem você é para mim.
Você nunca tinha sido compreendida pelos outros, você nunca tinha se
sentido segura em sua vida até que Eu entrei em seu coração.
Você soube, sem sombra de dúvidas que Eu sou Deus e que a melhor coisa
que Eu faço é ficar ao seu redor para guiá-la, protegê-la e ensiná-la sobre
meu reino.
Sua experiência de igreja local não foi melhor do que qualquer uma de suas
outras experiências, porque lá você também não foi aceita tanto quanto não
foi aceita na comunidade não cristã. Mas uma coisa você tinha: Um
relacionamento pessoal comigo. Você tocou na orla de minhas vestes dia
após dia e através disso você sobreviveu às coisas ruins que aconteceram
com você na igreja.
Você percebe? Religião e Deus não têm qualquer semelhança entre si. A
religião é um sistema promovido por homens a fim de se aproximar de
Deus. Considerando que Eu te abraço sem regras ou regulamentos. Eu te
abraço mesmo que você não tenha conhecimento do meu nome.
Há aqueles que me conhecem em seu coração e espírito e seguem tudo o
que Eu lhes peço para fazer, então, um dia, quando o tempo está maduro,

Eu me manifestarei a eles.
No entanto, há outros que têm sido tratado com tanto descaso e tratados de
um modo “mais ou menos” em suas vidas, esses não têm esperança de
amor, ou de serem aceitos. Esses devo Eu surpreender com o meu amor.
Devo levá-los em um momento em que menos esperam para uma ducha
profunda de amor incondicional.
Há muitas pessoas que me culpam por tudo de ruim que aconteceu em suas
vidas, porque eles não querem desistir de seu pecado. Em algum lugar
dentro de seu coração, eles ouvem minha voz mas o mundo e suas seduções
os dominam e eles me ignoram, até que seja tarde demais.
Estou sempre chamando, sempre à espera, sempre com eles, querendo
trazer a cura em suas vidas. Mas, eles devem pelo menos estar dispostos a
desistir de pecar e receber o meu amor.
Os prazeres da carne chamam muito mais alto do que Eu, então Eu devo
esperar até que a carne deles fique velha e fraca. Mas mesmo assim, não há
garantia de que a amargura que está agarrada a eles lhes permitirá ouvirme. Então Eu lhes permito definhar em casas de repouso até que possa
alcançá-los e trazê-los para casa.
Oh, como é triste quando uma alma fechou a porta para o meu amor e não
tem nada neste mundo a quem recorrer. Sozinho, abandonado e muitas
vezes por sua própria culpa. Eles estão tão convencidos de sua própria
retidão pessoal que não há espaço para arrependimento.
Tudo para eles é culpa dos outros - eles foram as “vítimas inocentes”.
"Deus é o culpado por tudo".
Clare, Eu quero que você ame os que não são amados. Vá atrás daqueles
que me rejeitaram. Seja minhas mãos, seja meus pés, minha boca e meus
ouvidos. Pelo menos naquele momento final, Eu posso argumentar com
eles. Eu posso lembrá-los de seu cativeiro, mesmo que eles não mereçam.
Isso, muitas vezes, é a última palha em sua resistência e eles se quebram
em uma enxurrada de lágrimas, por um profundo conhecimento de seus

pecados e um conhecimento maior ainda de quão especiais eles são para
mim. São tão especiais que Eu suportei a tortura para trazê-los ao céu
comigo para sempre.
Eu os valorizo e os amo, Eu os abraço para nunca mais os largar. Estes são
os dias em que muitas almas serão resgatadas desta forma. É por isso que
Eu estou constantemente advertindo você a amar os não que não são
amados.
Eles são os mais destituídos de tudo, mesmo e especialmente aqueles que
conheceram a riqueza.
Então eu disse: Senhor, o Senhor é tido por culpado por ter mandado os
Israelitas fazerem muitas das coisas que fizeram. Poucos se importam em
pesquisar o motivo de o Senhor ter mandado o que mandou que eles
fizessem quando o Senhor ordenava que eles matassem a todos em uma
cidade, homens, mulheres e crianças. As pessoas não entendem isso, é por
isso que também que enxergam o Senhor como um Deus cruel.
E o Senhor respondeu:
Eles não ouviram os terríveis e comoventes gritos de bebês, quando eram
colocados em bacias de metal que estavam vermelhas de tão quentes e
eram sacrificados à Moloque. Eles não viram as perversões que as pessoas
tinham com os animais. Nem mesmo os animais podiam escapar de suas
maldades.
Eles não viram os rituais de sexo com demônios, daqueles que estavam
impregnados com o mal e poderes demoníacos. Pouco tem sido entendido
através dos tempos a respeito do porque o meu povo teve que destruir todos
os seres vivos. No entanto, minha palavra não é falha em explicações. Eu
deixo claro que a maldade foi além do reparo. E agora, vocês estão se
aproximando dos dias de Noé, como foi nos dias de Noé.
Sim, todas as perversões e maldades serão permitidas pela lei. Provocando
sexo com crianças, sexo com animais, homens com homens e mulheres
com mulheres - tudo isso está chegando, tão certo como Eu sou.

Já está tudo aí, mas ainda está contido. Porém, não por muito tempo. As
leis que foram assinadas e estão em obras farão toda prática detestável mais
legalizada do que a pornografia. Agora, por enquanto, ainda existe uma
restrição de idade, mas logo todos poderão ver e experimentar por si
mesmos. Afinal, dirão eles: Se traz prazer, o prazer é seu direito, faz parte
de sua “liberdade”.
Estou chamando vocês meus filhos rebeldes. Abandone sua solidão.
Abandone as mentiras, a escuridão, a confusão. Venha. Vinde a mim todos
os que estão cansados e oprimidos. Encontrareis descanso para vossa alma
e amor incondicional para o seu coração. Eu nunca vou transformá-lo
enquanto você estiver afastado. Eu também nunca te abandonarei. Ao invés
disso, sua vida deve crescer mais e mais brilhante, passando de glória em
glória.
Eu não sou um homem, para que devesse mentir. Tenho coisas boas
reservadas para você e não coisas más. Tenho dons e talentos para você,
coisas que você desejava fazer. Quem você acha que coloca esses desejos
de coisas boas em você? Eu quero trazer satisfação e felicidade em sua
vida. Seus pecados só lhe trouxeram dor e decepção. É hora de fazer uma
mudança, é tempo de largar toda bagagem velha e começar de novo.
Fresco... nascido novamente.
Eu estou chamando vocês meus queridos perdidos. Venham até mim. Eu
vou te abraçar e tocar você com cânticos de alegria e ação de graças pelo
regresso ao próprio ventre que o trouxe. Sim, Eu vou vesti-lo de linho fino
e colocar um anel em seu dedo, sandálias nos seus pés e vamos caminhar
juntos como um só. Basta dizer-me que você está cansado de ser ferido.
Cansado de magoar os outros. Que você está arrependido pelas coisas
pecaminosas que você tem feito. Peça meu perdão - em seguida, entregue
sua vida para mim. Eu vou amar você. Eu vou conduzi-lo e orientá-lo. Vou
levá-lo a ingressar no reino de eterna alegria de meu Pai Celestial para
sempre.

Diga apenas: Jesus, me perdoe, eu dou-lhe a minha vida. Ensina-me, guiame, nunca se afaste de mim.
Translated by Rosaine Dalila Scruff

