Count the Cost (Of an Intimate Relationship with Jesus)
Portuguese title: Calculando o preço de um relacionamento íntimo com
Jesus

Que o Senhor Jesus te abençoe com Sua paz. Hoje é segunda feira, 13 de
Abril de 2015, e agora são 03:43hs da manhã.
E eu acredito que muito disso que o Senhor irá falar é porque muitas
pessoas estão se perguntando como é possível ter um relacionamento como
o que eu tenho com o Senhor.
Ele quer que você tenha esse relacionamento, então Ele irá lhe dar umas
instruções nesta noite que eu acredito que irão realmente clarear as coisas
para você.
Nesta noite eu sentia como se houvesse uma barreira entre eu e o Senhor, e
sentia como se minha intimidade tivesse sido derrubada. Eu adorei por um
bom tempo, apresentei todos vocês diante da sala do trono, orei pelas
necessidades de vocês, e pedi ao Senhor que abençoasse vocês.
Quando finalmente me sentei e comecei a relaxar com Jesus, eu estava
ouvindo a música “Eu rendo tudo”, do Terry MacAlmon.
E é interessante porque eu acordei lembrando dessa canção e fiquei
pensando se ainda faltava render alguma coisa ao Senhor. E caso algo ainda
não estivesse rendido, eu estava pronta para render, qualquer coisa que
fosse.
Finalmente, eu me conectei com o Senhor e comecei a me sentir muito,
muito inebriada com Seu amor, e eu relaxei e olhei em seus olhos por um
longo tempo. Eu disse a Jesus: Tu me conheces por dentro e por fora,
conhece todas as minhas faltas, meus pensamentos, minhas deficiências,
minhas entranhas, e eu não tenho nenhuma razão para não olhar dentro de
Teus olhos.
E eu continuei lá simplesmente olhando nos olhos Dele, me sentido

completamente em casa, sabendo que aquilo era tão certo, tão natural. Tão
completamente relaxador e seguro. Eu não preciso me esconder daquele
que é Santo. Ele já conhece a mim e às minhas obras. Alguém que me
conhece profundamente, alguém com quem eu posso falar sobre meus
bolos, sobre os meus filhos e sobre como poderia colocar meus filhos na
van sem sujá-la. Uau, que conexão!
E o Senhor Jesus disse:
Eu estive esperando por isso por tanto tempo. Esperando por quando você
fosse aceitar apenas a Mim. Incondicionalmente.
Há alguns dias um jovem me escreveu dizendo que eu era uma mulher
perversa porque queria chamar atenção. Eu respondi: Você não
compreendeu não é?
As almas em nosso canal estão percebendo quão real Jesus é, e descobrindo
que eles podem ter esse relacionamento com Ele também! É por isso que
estamos aqui, para te mostrar o quão simples é. Basta que você renda ao
Senhor Jesus todo o seu coração, e corte de sua vida tudo que é vazio e
inútil.
Então, se algum de vocês estão se tornando meus fãs e adorando, por favor,
procure novamente o foco. Quantas vezes eu precisarei dizer quão
miserável eu sou?
Sabe, profetas recebem palavras de conhecimento, eles veem e ouvem ao
Senhor, e eu pensei: Porque eu não posso ver o Senhor, como em um
relacionamento de Noivo e Noiva?
João, o apóstolo amado repousava sua cabeça no peito de Jesus. Então
porque nós não poderíamos?
Então eu percebi que o Senhor ama nos dar uma palavra, mas Ele não quer
ser visto como uma máquina de fazer biscoitos, que fica somente lançando
os biscoitos para fora de si. Ele quer que amemos estar com Ele. Não pelas
palavras que recebemos Dele, mas por quem Ele é para nós.

E por quem Ele é e “ponto final”.
Então se João pôde fazer isso, nós podemos fazer isso também. Amém!
Então, depois que eu pensei nisso tudo o Senhor disse suave e gentilmente:
Você quer que Eu fale agora?
Eu disse: Oh, sim Senhor, por favor!
E Ele começou: O que você descobriu nesta noite é o verdadeiro segredo da
felicidade. Tudo guia para esse caminho, bem aqui. E Ele apontou para seu
coração. Aquele vazio, aquele vácuo que todos vocês experimentaram, ou
aquele intenso desejo pelo Arrebatamento, é porque vocês todos estão
simplesmente anelando por esse relacionamento de um a um, onde
estaremos para sempre juntos.
Então nós nunca mais estaremos separados. Haverão tempos onde você irá
me machucar e Eu ficarei mais quieto, mas mais do que isso, Eu preciso e
quero estar com vocês. Mas haverá tempos difíceis de sacrifício, onde você
não me verá, porque estarei usando o seu sofrimento para ajudar outras
almas.
Mas esse relacionamento, esse vazio que as pessoas têm, ninguém jamais
poderá trazer satisfação ou preencher esse vazio que há nos corações. E é
por isso que você tem desejado tanto esse relacionamento que eu tenho
com Clare, porque é o relacionamento que Eu planejei ter com você.
E ele está começando a quebrar as pressões religiosas, para que você tenha
um precioso conhecimento de Mim. Este é de fato o tempo para a Noiva vir
até seu noivo e encontrar um santo matrimônio.
Tão santo que ser humano algum pode se interpor entre você e Eu. Este
lugar é sagrado e reservado apenas para você e Eu.
Muitos de vocês já estiveram comigo nesta comunhão, mas retrocederam
por causa de temores, medo de mim... O Deus Todo- Poderoso. Medo de
mim o Juíz, medo de que eu vá desejar perfeição de você para que então

você possa se aproximar de mim. Nada pode estar tão longe da verdade.
Você nunca alcançará a perfeição sem Mim.
É impossível para você; Então você passa sua vida fugindo de mim, me
evitando. Por causa dessas ideias religiosas que são mentiras dos demônios.
Eu estou falando com todos vocês agora! Vocês têm medo de mim em
algum nível. E essa é a única razão para você manter distância. Não sou Eu
que estou distante, é você que tem levantado muralhas e se escondido atrás
delas.
Você percebe como isso é inútil? Percebe que você não precisa ter medo de
mim? Quanto mais ferido você foi, mais você terá medo de Mim, porque
você não conheceu o amor incondicional. Você nunca conheceu o meu
amor, que não tem pré-requisitos antes de podermos estar tão próximos.
Todo mundo que você já conheceu tinha expectativas sobre você, mais
cedo ou mais tarde você sentia como se os estivesse desapontando. E então
você não se sente bem o suficiente. Percebe que o inimigo lhe ensinou a ter
medo de intimidade e porque ele sempre trás dor junto com a intimidade?
Ele trás dor, desapontamento, fracasso e faz você voltar para aquela velha
atitude do “eu não sou bom o suficiente”.
Eu não sou um homem para que você possa esconder algo de Mim. Quando
Eu me achego a você, Eu sei coisas sobre você que nem você mesmo sabe.
Se você soubesse, você ficaria horrorizado e nunca se abriria para mim,
porque se sentiria envergonhado.
Então, supere a si mesmo e venha a mim sem o espírito religioso, abandone
aquele dedo que aponta para você dizendo:
Você não é digno, Quem você pensa que é? Você é um pecador! Olha o que
você estava pensando 10 minutos atrás! Ele é Deus, não ousaria falar com
alguém como você, você é um tolo enganado.
Porque isso é o que tem afastado você de Mim verdadeiramente: Um

espírito religioso.
Eu te amo. Mas você nunca soube o que é o verdadeiro amor, então você
tem todos esses medos. As pessoas colocaram esses medos em você,
rejeitando você vez após vez. Eu sei quem você é, Eu sei onde você está e
onde você vai cair, mas Eu estou aqui para te amar em plenitude, para curar
seu coração partido. Você não tem que ser bom o suficiente para mim.
EU sou bom o suficiente para você? Eu sou alguém em quem você pode
confiar? Você sabia que meu nome é Amor? Algo quente e maravilhoso,
confortante e sempre lá para você não importa o quê tenha acontecido?
A religião tem tirado o verdadeiro significado de ter um relacionamento
comigo. Quando Eu chamei Pedro, Tiago e João , eles foram meus
companheiros, meus amigos. Eu caminhava e conversava com eles, Eu
comia com eles, dormimos sob as estrelas juntos - Eu era real para eles, e
essa é a maneira que Eu quero ser real com todos vocês. A religião tem
erguido muros, barreiras e colocado condições.
Eu nunca quis que isso acontecesse, Eu sempre quis
preservar relacionamento assim como eu fiz com Adão e Eva. Eu sempre
quis amizade. Eu sou a pessoa mais incompreendida que já viveu na Terra.
Homens tomaram Quem Eu sou e fizeram um monstro de mim.
Esses homens são os monstros, cheios de ódio, amargura, raiva - e eles
projetaram isso em Mim, que tenho a natureza gentil, simples, fácil de se
conviver. E a única razão pela qual meu Pai tomou a atitude que tomou, foi
porque o pecado destruiria inocentes, mataria crianças e destruiria famílias,
traria roubos, mentira e engano. Feriria os inocentes.
Se tivessem vivido como Eu queria que vivessem, eles nunca teriam sido
riscados da face da Terra. Mas nós temos um inimigo muito real: anjos
caídos doentios, grotescos, terríveis, perversos e o homem estava se
envolvendo com eles e destruindo a Terra. E quando os homens lançam
suas sortes entre eles, então meu Pai deve avançar e ser o justo juiz que
cobra a injustiça. Isso é o que a Terra está enfrentando agora: julgamento.

Mas isso não é Minha natureza nem a natureza do meu pai. Somos gentis,
humildes e mansos, mas os homens se aproveitariam disso caso nós não
puníssemos o pecado e a maldade.
Então você vê, Eu não sou quem o inimigo me faz aparentar. Então venha a
Mim. Eu sou manso e humilde de coração e Eu trarei descanso para vossas
almas.
Pare de colocar telas e as barreiras entre nós. Olhe em meus olhos sem ter
vergonha e veja o amor brilhando só para você. Dê um passo na fé, confie
que Eu sou quem Eu tenho dito que sou.
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