"You Are My Heaven On Earth," Jesus said.
Portuguese title: Vocês são meu céu na terra.
Bem, minha família preciosa, moradores do coração, parece que cada vez
que eu perco um dia, a mensagem é ainda mais forte no dia seguinte. Hoje
à noite, recebemos uma linda, linda mensagem sobre o amor que Jesus tem
por nós – por VOCÊ em particular. E o que Ele está ansioso para
experimentar com você e que você experimente com Ele. Hoje é dia 05 de
novembro de 2015
Quero começar dizendo que, não haja nenhuma má interpretação desta
mensagem. Esta é uma pura troca de amor de Deus que não tem sequer
uma conotação carnal. É absolutamente puro amor no Espírito e isso é
possível com todos vocês. Isto é o que Ele deseja para com todos vocês.
Esta mensagem não é sobre mim, é sobre você e Jesus e como Ele anseia
por você.
Quero começar por descrever a experiência que tive quando me acheguei
em oração. Como é que vou expressar a vocês a alegria que eu
experimentei neste dia? Querida família, os últimos dias têm sido tão
fragmentados, com as coisas dando errado, as demandas do meu tempo, a
doença e as almas que necessitavam de atenção imediata, que eu não tive a
profunda troca de amor com o Senhor que eu tanto preciso para me
sustentar e me alimentar, para que eu tenha algo para transmitir a você.
Mas, finalmente, hoje, eu fui direto para o culto pessoal quando me
levantei, antes da minha mente ter a chance de pensar sobre as coisas do
mundo. E, embora durante os primeiros 40 minutos mais ou menos minha
mente incansavelmente tenha tentado se manter perseguindo e perseguindo
estas coisas, finalmente, após 60 minutos, eu estava começando a me
conectar com o Senhor e ver o que estava realmente acontecendo no
Espírito.
Oh, o próprio Senhor estava tão imerso em meu amor por Ele! Foi algo
lindo de contemplar, eu podia sentir a Sua presença quente em volta de
mim, de uma forma tão pura e santa. Mas quando eu captei um vislumbre
de Sua Santa Face, eu fiquei tão maravilhada. Estávamos dançando
músicas de Terry MacAlmon, especialmente Praise Him (Louvai-O). E os

olhos de Jesus estavam fechados quando Ele descansou a cabeça na minha,
foi a cena perfeita de alguém totalmente traspassado pelo amor.
Oh, há um verso de uma canção que ouvimos que diz: "Deixe-me derramar
meu amor sobre você, a fragrância do meu coração." E isso sempre me
deixa envergonhada, e eu vacilo quando ouço essa linha, porque eu não
vejo o meu coração como sendo perfumado. Eu o vejo repleto de falhas
que me fazem recuar só de pensar em derrama-las sobre o Meu Jesus.
Mas quando eu notei que Ele estava gostando do conteúdo do meu
coração, tudo isso começou a mudar. Ele deve ter algum tipo de filtro! Ao
olhar para o seu rosto doce, totalmente absorvido em mim, comecei a
deduzir que deveria haver algo perfumado lá ou Ele não estaria tão
absorvido. Enquanto eu estava pensando essas coisas, eu vi lágrimas
rolando pelo seu rosto e o ouvi dizer: "Se você soubesse quanto consolo
você Me traz. Este é o Meu Céu na Terra."
Uau ... Eu tinha tentado muitas vezes manter meu foco na adoração, para
pegar até mesmo um vislumbre do que estava realmente acontecendo entre
nós. E eu veria como um pouco e minha mente iria deslizar em um
pensamento tolo como... "Meus pés estão frios, eu preciso encomendar as
meias, ou, eu preciso encontrar a minha vassoura, e se alguém a levou de
novo? Foi assim na noite passada. "
E então eu iria perceber o que aconteceu e tentaria voltar minha atenção
para o Senhor e a adoração, até que fosse capaz de manter meu foco nele na
maior parte do tempo. E eu sei que era uma graça que Ele me deu, porque
eu sempre estava clamando a Ele: "Senhor! Por favor! Ajude-me a manter
minha atenção em ti”
E isso aconteceu até que eu entrei nesta felicidade incrível, uma sensação
de perfeito contentamento e uma doce satisfação que era tudo pelo qual
minha alma sempre anelou. Foi muito parecido como se eu estivesse sendo
encharcada de algo equivalente a mel quente espiritual, começando na
minha cabeça e escorrendo sobre todo o meu ser até os meus pés.
Mas acrescente a isto, a visão do Senhor em completa unidade com meus
sentimentos... Ele próprio estava sentindo esse mel quente, também, e havia
um lugar feliz da união dos nossos seres que me deixou repleta com uma
paz suave e completa e total satisfação. E Ele foi às lágrimas de gratidão

por essa troca doce do Céu entre nós. Imagine isso! Deus sente gratidão por
nosso amor por Ele? Como é esse mistério que Deus deve encontrar algum
prazer, muito menos bem-aventurança, em qualquer um de nós? Bem, ele
encontra. Enquanto Ele me segurava, tais perguntas tolas desapareceram.
Então Jesus começou a falar:
"Minha amada, como Sou abençoado por ter você em meus braços, mesmo
por este curto período de tempo. Ah, se a humanidade pudesse
experimentar o amor sublime que tenho por ela, nunca mais o pecado iria
entrar no mundo."
Bem, eu não podia simplesmente receber essa informação, então, uma
bandeira vermelha subiu, "Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu
meio que aceitei o que foi dito, mas eu sabia que as pessoas iriam me
questionar.... Então, eu tinha que fazer isso – pobre de mim, eu não podia
deixar um momento de ternura por si só, porque eu sabia que isso iria
provocar objeções dos outros e eu não queria que nada disso fosse
assimilado como minhas próprias reflexões, verdadeiramente. Mas eu
queria que os outros entendessem, então eu perguntei: "Por favor, expliqueme Senhor. E quanto ao livre-arbítrio?"
E Jesus continuou: "Ah, sim, há livre-arbítrio. Mas se uma alma pudesse
ser penetrada até a medula dos seus ossos com o amor que tenho por elas,
nunca o pecado reinaria em suas vidas novamente. O problema surge
quando o livre arbítrio de uma alma não Me tem, quando dizem 'até aqui e
não mais”. Essa é a sua perdição e ruína. Você vê, eu preciso explicar isso
de uma maneira um pouquinho diferente: Se ao menos a humanidade me
permitisse penetrar no seu próprio ser com o amor sublime que tenho por
ela, nunca mais o pecado entraria no mundo. Não seria possível que uma
alma saturada com o Meu Amor, sucumbisse ao pecado. Mas como eu
disse, o problema surge quando a alma desenha a linha, e não eu. Você
entende isso agora, meu amor?"
Clare: Eu entendo, Senhor. Eu vi a teimosia do coração do homem quando
se trata de receber a Ti totalmente. Tenho sido culpada disso também.
Jesus continuou: "Sim, e é tão infrutífero, de forma muito estéril e
infrutífera. Se eles apenas confiassem em mim, eu provaria a Eles meu
amor. Eles iriam experimentar as recompensas de serem banhados no Meu

Amor, e iriam até vir a compreender as tantas contradições no mundo que
não fazem sentido para aqueles que vivem na carne. "
Clare: Eu acho que ele estava falando sobre coisas como por exemplo: por
que as pessoas morrem? por que as crianças ficam doentes? Estas são as
contradições ao longo prazo que nada têm haver com o amor, mas que eles
iriam entender se fossem infundidos o suficiente com o amor do Senhor.
Jesus continou: "Clare, minha querida filha e meu amor, é de sua solene
responsabilidade revelar esse amor a eles. Não os deixe continuar em sua
cegueira com relação ao Meu amor. Faça de tudo o que estiver em seu
poder para espalhar o perfume do Meu Amor para eles. Tudo. Você
entende, meu amor? Faça tudo o que estiver em seu poder.
Clare: Sim, Senhor. Oh Deus me ajude. Mostre-me o que está em meu
poder, com sua graça.
Jesus disse: "Eu mostrarei. Conquiste o apoio dos muitos ao seu redor.
Explore os locais, estenda a mão para os quatro cantos da terra com o Meu
Amor. Declare-o a partir dos telhados e envie-os até mesmo para as
entranhas e os lugares escuros da Terra. Eu estou chamando a todos os
homens a mim, para que eu possa amá-los como eles nunca foram amados
antes. Este amor é tão sublime que mesmo que você tenha trabalhado
durante anos para atingir as bordas infinitas de sua fonte, isso ainda seria
apenas toques sobre a sua superfície.”
"É tão grande, que eu não posso lançar ninguém fora, nem mesmo o mais
perverso entre os homens se eles se arrependerem. Meus braços estão
escancarados amplamente para recebê-los. As portas da Minha
misericórdia infinita ainda não estão fechadas. Elas ainda estão abertas.
Ainda há esperança. Eu sei do cansaço das pessoas que são a minha Noiva,
mas também sei que minha Noiva me ama com suas vidas e nada é demais
para que eu peça a eles para fazerem. Nada.
Eu ainda estou pedindo paciência nesta hora; paciência, oração,
longanimidade e caridade para com a humanidade. Em breve você estará
comigo no Paraíso, em breve, meus amantes trabalhadores. Então, tudo isso
vai parecer um sonho ruim, tanto que apenas desaparecerá quando tiver
atingido as bordas de seu destino. Oh, eu lhe prometi TANTO, e eu não vou
te enganar. Portanto, muito mais está sendo adicionado aos seus cofres no

Céu conforme você continua a marchar ombro a ombro, em paz, amor e
dedicação para trazer almas para meu seio.”
"Por muito tempo eu esperei por um exército de almas que iriam procurar o
bem estar de outras pessoas e não ter o pensamento em sua própria
recompensa. E neste canal eu encontrei pessoas como estas. Todos vocês
foram reunidos pelo amor que flui de Minhas fontes da graça no céu. Todos
vocês trouxeram seus próprios afluentes na mistura, acrescentando graça,
sobre graça, sobre graça. É assim que deve ser. A experiência do Meu Amor
é intensificada neste canal por causa de seu auto - sacrifício e foco em mim
e naqueles que confio a vocês. Como é belo ver esta sinfonia de amor
tocando acordes doces do Céu e atraindo todos os homens a mim.
"Vocês enfrentaram muitas tempestades: muitas barragens de flechas,
muitas tentativas de corromper seus sacrifícios puros e amorosos, muitas
tentativas de jogá-los uns contra os outros. Vocês mostraram grande
paciência e virtude, vocês são meus servidores de confiança e tem sido fieis
com as coisas pequeninas, posso aumentar agora os dons da graça de
Minhas almas provadas. Sim, eu irei aumentar seus dons de sabedoria,
amor, paciência e eficácia na oração... vocês também vão ver mais curas e
mais corações se derretendo em seus braços conforme eles derem suas
vidas a mim."
“Muitos de vocês têm sido desprezados e menosprezados em suas próprias
igrejas. Muitos, de fato sofreram uma vida de rejeição, foram trocados por
cristãos mais influentes e chamativos. Posso dizer, que a sua humildade fez
com que você ganhasse a alta honra de ser um dos meus poucos escolhidos
a poderem trazer o néctar do Meu amor para as almas deste mundo amargo
e escurecido. Repare que eu não disse “conhecimento” ou “aprendizagem”,
ou “especialização”. Não, todas essas coisas só servem para inchar. Elas
têm o seu lugar quando são manuseados com extrema humildade, não são o
melhor alimento do Céu. O amor é o alimento final do Céu. E vocês todos
têm escolhido o melhor, porque escolheram a melhor parte: espalhar a
fragrância de Meu amor delicado para um mundo ferido e escurecido.
"Eu sei que isso não tem sido fácil para você. Eu sei que muitas vezes você
queria se retirar ou desistir. Mas ao invés de ceder a sua carne, você veio
me pedir mais graça, sabedoria para lidar com a Noiva que você está
amando. Você veio a mim antes de renunciar e pediu mais graça. E eu não

tenho negado a você. Você se manteve em seu trajeto, participando da
corrida e definindo seus olhos sobre o prêmio da soberana vocação, como
está escrito: mas uma coisa eu faço: esquecendo do que está para trás e
avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, para o
prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14 "
“por isso te ordenei EU e te prometo ainda mais território espiritual. Porque
foste fiel com algumas coisas; Eu colocarei você no comando de muitas
coisas (Mateus 25:21). A Graça se constrói sobre graça e como você lida
com as minhas ovelhas com ternura, revelando meu amor, vou aumentar a
sua unção e trazê-lo para a plenitude da sua vocação. E apesar de vocês
serem em número reduzido, vocês são poderosos em graça e sabedoria para
trazer o ferido e o alienado ao Meu Reino.
Você está abrindo o caminho para meu retorno. Vocês todos, em particular,
são vozes clamando no deserto. Como está escrito: "A Voz do que clama no
deserto: Preparai o caminho do Senhor, fazei caminhos retos para ele. Todo
vale será preenchido, cada montanha se fará baixa. Os caminhos tortuosos
devem tornar-se em linha reta, os caminhos ásperos lisos. E todas as
pessoas verão a salvação de Deus (Lucas 3: 4).
"Você está realmente fazendo caminhos retos para mim nos corações dos
homens. Você se recusou a ficar preso na doutrinal religiosa, nas brigas, na
retórica e na postura... Não, os vossos caminhos são os meus caminhos do
amor, sem os bloqueios de estradas religiosas e impedimentos que tem
apenas deixado meu povo cansado. Eles têm fome de experimentar-me, de
ter essa profunda e verdadeira experiência e relacionamento Comigo, não
com homens e instituições.
Todo vale será de fato aplainado conforme a humildade é valorizada e
alimentada entre os meus eleitos. Você fez o caminho tão humilde que
qualquer pessoa, mesmo a criança mais pequena, pode atravessá-lo. As
montanhas de orgulho, cultos de celebridades e desempenho foram
substituídos com o simples apreço de cada alma não importa o quão
humilde e pecadora seja. O Meu amor grita: Preciosa! Preciosa! Preciosa! é
a alma que anseia por Mim, porque ela me tem. Ela é o meu sangue, que
fez os mais humildes entre os homens serem os mais preciosos. Não há
preço a ser pago por tais almas como estas, que são maiores. Nenhuma
alma é maior do que meu sacrifício na Cruz. Sim, a Cruz é o grande campo

de nivelamento, onde as montanhas dos homens do orgulho e as pretensões
se desfazem e são prostrados como inúteis."
“Os caminhos tortuosos inventados por homens fazendo com que muitos
desistam antes de chegarem a Mim, foram totalmente destruídos e os
caminhos escabrosos de exigir isso, exigir aquilo foram removidos. Nada é
negociado. Tudo é um dom gratuito. Os meus braços estão abertos e
estimam todos a virem a mim, não importa o quão humilde sua posição na
vida possa ser.”
"Então, realmente você já andou nas pegadas do seu precursor, João, e
como ele, você está preparando o caminho para o teu Senhor. Então, sejam
incentivados meu povo escolhido. Saibam que seus próprios pequenos e
humildes chamados estão chegando até os confins da Terra e trazendo a
colheita. Que ninguém te assuste ou te desencoraje. Sim, leve cativo todo
pensamento e continue com o conhecimento de que você é agradável para
mim. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode dar maus
frutos. Continuem para terem a vinha e levarem adiante o vinho doce de
meu amor aos seus semelhantes. "
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