The last stains on your Wedding gowns – Jesus speaks on
Portuguese title: As últimas manchas em tuas vestes
Bom dia familia do Youtube, hoje é dia 01 de maio de 2015. O Senhor tem
mais uma extensa mensagem sobre amor. Ele começou dizendo: Vamos
falar sobre amor, você pensa que o tópico sobre amor pode ser esgotado?
Eu disse: Certamente não Senhor.
O amor age de várias formas diferentes que muitos não percebem. É em
amor ativo e em misericórdia ativa que você perdoa uma pessoa que diz
algo que o machuca. Fazer a pessoa passar vergonha por isso, não é amor.
Olhar além da falha da pessoa, isso é amor.
Corrigir alguém quando realmente não se faz necessário, também não é
amor. Ficar procurando defeitos nos outros, não é amor. Degradar ou
humilhar outros, não é amor.
A pessoa com amor não fica olhando os defeitos dos outros porque ela sabe
que ela também tem até defeitos piores que outros não estão vendo. O amor
simpatiza com o oprimido sem adicionar mais acusações contra eles. A
pessoa com amor percebe que sua história pode mudar amanhã e ela
própria pode estar exatamente naquele mesmo lugar.
O amor não aponta o dedo quando alguém cai. Ao invés disso a pessoa com
amor percebe que ela pode estar naquela mesma situação, e que amanhã
poderá ser a sua vez.
Minha noiva, se você secretamente se alegra quando vê alguém cair, você
não tem amor. Eu sei que você tenta se controlar firmemente, mas por
dentro você se alegra que o destino pregou uma peça em alguém, e a pessoa
foi pega. A pessoa que uma vez andou ao seu lado.
Eu disse: Oh Senhor, o Senhor leu minhas correspondências...
Sim minha amada, você não tem amado como eu desejo que você ame. E
há muito pouco tempo para demonstrar verdadeiro pesar, sem uma

empolgação secreta, de que alguém “finalmente” está caído no pó.
Eu sei que não é fácil quando esse alguém era agressivo ou muito crítico a
você, mas eu quero que vocês considerem que Deus não é surdo, nem
mudo, nem cego, e Ele pode e irá analisar os pensamentos e intenções de
seus corações, e é isso que Eu preciso que vocês mudem bem
profundamente. Bem, bem, bem profundamente.
Não dizer apenas de uma maneira superficial: Lamento que tenha
acontecido isso com essa pessoa.
Mas um pesar verdadeiro de coração pela vergonha da pessoa. Um jeito de
sentir isso, é genuinamente ir até a pessoa e oferecer-lhe uma mão de
auxílio, e claro, orar por sua recuperação.
Você sabe muito bem como é doloroso quando estou lidando com você na
área do orgulho. O amor olha para o outro e sente a dor do outro, e não
quer nada mais do que carregar a pessoa em seus ombros.
O que nós ainda não podemos fazer, porque essa lição precisa ir bem fundo
e deixar sua marca, e trazer mudança.
Quantas vezes Eu quis ir até um dos meus filhos que estava passando uma
severa dificuldade, mas não pude, ao invés disso tive que me afastar e
deixar que o tempo impregnasse essa lição em seus corações para que isso
não acontecesse novamente.
Para que então na próxima oportunidade eles passassem no teste. Isso é
muito, muito, muito doloroso para Mim. E embora Eu esteja engajado na
responsabilidade de me afastar e permitir que o tempo lave sua alma até
que isso seja profundamente incutido.
Se você quiser ser perfeito, se quiser ser a Noiva agradável a Mim, seu
coração precisa ser conforme o Meu. Você precisa se afligir quando Eu me
aflijo, e amar quando Eu amo. Não existe maior sinal do seu amor por
Mim, do que maneira que você reage com seu irmão ou irmã quando eles
estão com problemas.

Eu disse: Senhor, eu posso ver que ainda há fraquezas em meu coração.
Senhor, por favor, como eu posso mudar isso?
Você tem feito isso há muito tempo Clare... Continue se colocando no lugar
deles.
Sim eu sei, é muito doloroso.
Isso complementará duas coisas intimamente relacionadas: Caridade e
humildade. Continue procurando pelas coisas boas em outras pessoas e
pelas deficiências em você mesmo. Esse é o grande equilíbrio: Suas falhas
e as virtudes das pessoas.
Quando você disciplina sua mente para ter essa abordagem, você se
aproxima do reino dos céus. Porque do contrário, quando você se concentra
nos erros das pessoas e em suas virtudes, o reino das trevas se aproxima de
você.
Esses são pensamento de Satanás. É o acusador degradando os outros, e
exaltando você para si mesmo. Quando você pensa desse jeito, pensa
exatamente como ele pensa. Isso deve ser o bastante para te fazer ter
repulsa por esse tipo de conduta.
Fraqueza atrai fraqueza, e virtude atrai virtude. Meus filhos, quando vocês
estão se concentrando nas deficiências de outros, você está convidando
uma séria queda para sua vida. Com isso você também faz com que Eu me
afaste de você a uma certa distância, e eu me oponho inclusive contra seus
“santos empreendimentos”.
Porque, verdadeiramente, quão santo é um empreendimento de superfície
se a parte interna é cheia de inveja, um vasculhador de falhas, e uma pessoa
que espalha as falhas alheias para os outros?
Você pensa que qualquer coisa que você faz com o coração assim é
agradável a mim? Certo está você se disser que não me agrada.

Mas até um pequenino, manso e que honra a outros, mesmo o pequenino
que faz isso, ele me agrada, porque o motivo é amor. Se o amor não for o
motivo, qualquer coisa que você faça irá queimar no fogo purificador. Não
importa quão estudado, bem educado, bem pesquisado, e bem apresentado
tenha sido, se não foi feito por amor, que é o motivo principal, será
queimado no fogo.
É por isso que muitos que têm ido para o céu, têm visto donas de casa
sentadas em tronos, enquanto veem evangelistas famosos andando fora das
cortes do céu, sem uma recompensa. O motivo da dona de casa, era que
tudo que ela fazia era por amor a mim e a seu irmão, enquanto os
evangelistas famosos faziam o que faziam por orgulho, influência, fama e
desejo de corrigir aos outros.
Esses hábitos são um horrorosos para Mim e para os santos no céu. Então
não importa quão sublime sua descoberta seja, se o vaso está corrompido,
não será achado entre os justos. É muito melhor para vocês saberem de
todas essas coisas agora, do que descobrir isso na hora final. Se você se
arrepender, será lavado de seu pecado, e ele nunca será encontrado.
Suas obras feitas debaixo daquela influência não o acompanharão no céu,
mas seus novos esforços, feitos com o coração apropriado, irão
acompanha-lo.
Há muita falta de entendimento em como o céu julga as coisas pertencentes
aos filhos dos homens. Rivalidade ou competição não tem lugar no céu. Eu
estou buscando coroar as almas que realmente se veem como últimos, e que
colocam seus irmãos à sua frente.
Almas que estão sempre buscando os últimos assentos. Almas que mostram
o melhor dos outros, enquanto se escondem a si mesmos. Rivalidade é algo
detestável.
Senhor, por favor, me ajude eu vejo que há fermento em mim, eu tenho que
me envergonhar.
Sim, eu irei ajudá-la, porque eu estou desapontado com essas atitudes

escondidas. Quanto mais generoso eu sou com uma alma, mais pequena ela
deve ser tornar. De qualquer forma eu não posso confiar mais coisas a essa
alma, e até as coisas em que a alma trabalhou, cairão.
Jesus, eu estou mudando minha mente agora mesmo, eu não quero ter parte
com o pecado, por favor Senhor, me ajude a vencer a mim mesma.
Minha filha, esse é o motivo de sua jornada na terra. Esses são os toques
finais, os testes finais de quão verdadeiramente você me ama e quão
sincronizados com os meus pensamentos estão os teus pensamentos. Quão
perfeitamente você ama os outros, que não quer vê-los caírem ou serem
degradados, mas sempre vê-los avançando. Enquanto você mantém o seu
nível, sem cair dele. São testes duros, mas você precisa passar por eles para
vencer a carne.
Algum dia, algum dia você chegará neste lugar... Algum dia.
Senhor, eu oro para que eu chegue lá cedo, e não me atrase.
Isso é com você meu amor. As graças já estão aí, apenas aguardando, tudo
o que é preciso, é um firme compromisso em se recusar a fazer qualquer
coisa que não seja um ato amoroso.
Todos vocês sentem insegurança, todos vocês sentem que precisam de
afirmação e aceitação. Muitos de vocês tiveram uma infância devastadora,
e isso levou vocês a terem um firme controle de vocês mesmos. Outros de
vocês foram muito mimados quando eram crianças, e a luta será mais
grave. Apenas lembre-se: Não se trata de desclassificar você para exaltar os
outros, porque ninguém tem mais valor do que o sangue que eu verti na
cruz.
A decisão é toda sua de querer julgar como o mundo julga. Mas nenhum de
vocês é mais amado do que o outro. Eu amo cada um de vocês e quero que
cada um de vocês cumpra o propósito para o qual foi criado para cumprir.
Sim, é verdade que eu recebo mais alegria por uma alma que é vitoriosa em
sua vida, mas eu não amo essa alma mais por causa disso. Eu amo os

fracassados também, mas me entristece ver que muitos agem com
insensatez e escolhem ter o fracasso em sua vida. Isso verdadeiramente me
entristece.
Então tudo o que eu estou dizendo a você minha Noiva, é que olhe mais
fundo, olhe em Meu espelho, e busque aprovação apenas de Mim, não se
vire para se comparar com os outros, porque essa é uma tática de Satanás
para te tirar do caminho da virtude.
Agora, permitam ao Espírito Santo que revele estes lugares doentes em
suas almas e me permitam curá-los com meu amor. Levem isso para o
coração de vocês agora, levem isso e virem a página, comecem uma nova
página. Estarei em breve levando vocês para o céu, e estas são algumas das
últimas manchas em suas vestes. Eu amo você, eu trabalharei em você.
Confie em mim para ajudá-lo, não tente fazer do seu jeito, eu estou neste
momento transmitindo a cada um de vocês a graça de estar diante de mim.
Trabalhem nisso...
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