"Follow Your Dreams" Jesus encourages us. (Siga seus sonhos – Jesus nos
encoraja)
Portuguese title: Ouse desenterrar seus sonhos
Que a coragem e a benção do Senhor estejam com vocês moradores do
coração.
Hoje é dia 08 de novembro de 2015. E o Senhor tem uma mensagem
bastante interessante, certamente algo que eu não estava esperando.
É algo definitivamente encorajador, e algo específico para aqueles que
deixaram seus sonhos passar, ou os deixaram para trás. É uma mensagem
realmente encorajadora, então irei direto à mensagem.
O Senhor começou dizendo: Eu quero falar com você sobre
INSATISFAÇÃO e como isso arruína uma alma e a torna amarga.
Na vida há muitos altos e baixos, e quando uma alma consegue aguentar
tudo isso com constância, ela está muito avançada. Há tantas coisas que se
levantam a partir da insatisfação: amargura, reclamação, negatividade,
desencorajamento e fadiga.
Isso faz com que desabrochem novos sintomas, que afrouxam a alma e a
puxam para trás.
As vezes você tem se fechado para isso de uma maneira precária meu amor.
Embora você esteja aprendendo mais e mais sobre como ser grato em todas
as circunstâncias. Clare, sua pobre mãe vivenciou isso, então é uma
maravilha que você seja livre hoje. Eu sei que você experimentou isso
desde cedo em sua vida, mas trabalhou para contornar a situação e
transformar sua vida em algo melhor, com o que você já pudesse ser feliz.
Você trazia aquelas pequenas gotas de orvalho em seu coração e elas te
traziam grande alegria, mas algo estava faltando dentro de todo aquele seu
sucesso com fotografia, e finalmente você descobriu que era EU que estava
faltando.
Mas muitos não confrontam sua insatisfação. Eles medicam sua
insatisfação com TV, compras, drogas, bebidas e sexo. Se ao menos eles
parassem e fossem à raiz disso... Se eles ao menos me buscassem, eles

prontamente me encontrariam e eu os guiaria e os colocaria em seu nicho
específico.
Muitos estão pensando mais livremente sobre o que eles gostariam de fazer
com suas vidas, mas aqueles que ainda estão em posições insatisfatórias só
porque o “telhado em cima de suas cabeças está balançando...” Quantos
dons e talentos perdidos...
Realmente é de doer no coração ver uma alma vagando por aí sem rumo no
mundo, sem noção, não chegando nem perto do chamado que é tão perfeito
para elas.
Muitas vezes isso é passado de geração para geração: a mãe e o pai se
organizam em um meio de vida que dá apenas um suporte necessário para
continuar mantendo certo estilo de vida, e dizem “adeus” para seus sonhos
em uma idade bem nova. Outros, são tímidos, e foram convencidos pela
sociedade e pelos amigos de que eles não podem viver seus sonhos.
Então eu disse: Ah, sim Senhor, eu me lembro que as pessoas me diziam
que eu não faria dinheiro com as fotografias de natureza. Mas havia
vontade de lutar por aquilo o bastante dentro mim, então eu finquei meus
pés no chão e disse a eles: Ah é? Então apenas observem!
Eu simplesmente sabia em minha mente que não poderia viver uma vida de
secretária em um escritório.
E Jesus disse: E quem você acha que colocou essa chama em você?
Clare: É mesmo Senhor? Foi o Senhor quem colocou?
Sim meu amor, eu queria compartilhar com você muitas cosias que criei
mesmo você estando em um deserto, á pé, ou a cavalo. Eu sempre estava lá
com você, sabendo que um dia estaríamos juntos e você seria minha,
totalmente minha.
Clare: Oh Senhor, obrigada por toda a beleza que o Senhor me permitiu
fotografar. Eu vi paisagens incríveis. Eu sinto falta de estar na natureza, eu
amo as coisas que o Senhor fez sem a intervenção humana.
E Jesus disse: Sabe que a satisfação que eu tenho em ver você se alegrar
com as pequenas e belas coisas que eu criei alargam seu caminho? É

imensamente prazeroso para mim ver a expressão em sua face quando você
se alegra com meus pequeninos presentes.
Sim, eu exultava em você, quando coisas extremamente belas eram
encontradas e eu assistia o movimento de seu coração Clare, até que você
esteve pronta para receber-me. E eu medito sobre isso, e me entristece ver a
gaiola sombria onde muitas pessoas estão dia após dia apenas para pagar
suas contas. Tanto dentro deles está perdido nesta procura elementar
enraizada em suas mentes. Se ao menos eles sonhassem fora da caixa.
É por isso que eu anseio que as almas confiem em mim. Eu tenho algo
maravilhoso para cada um, mas levá-los a pensar fora da caixa e dar um
mergulho na fé é tão difícil para que eles façam. Estão tão perfurados com
segurança, conformismo e prosperidade que dar um passo de fé e
mergulhar em algo que realmente apreciem é como fazer par com um
suicídio. Consideram algo de muito “risco”.
Eu trouxe isso á tona porque há muitos jovens em seu canal, e eu trouxe
cada um neste canal por uma razão, que é fazer prosperar o desejo de seus
corações. Mesmo no pouco tempo que ainda resta, eu quero que vocês
pensem fora da caixa.
Preciosos, em muitos de vocês foi feita uma lavagem cerebral para aceitar o
que os pais de vocês determinaram para vocês, mas alguns de vocês foram
chamados para ministrar, e vocês já sabem disso, pois eu já falei com vocês
sobre isso. Outros foram chamados para outras profissões, estimulantes e
desafiadoras. Uma profissão que envolve o uso de todos os talentos com os
quais eu te equipei no momento de seu nascimento.
Você sabia que se você perseguir seus sonhos agora, mesmo que venha a
tribulação, e ela virá de fato para muitos temporariamente, quando
terminar, nós voltaremos, você receberá o que eu gosto de chamar de
“Conselho de Carreira Celestial”.
Em outras palavras, você será conduzido e encorajado aos seus sonhos.
Muito do que vocês aprenderão no céu será relevante quando você voltar à
terra para me servir. Mas eu quero te encorajar agora mesmo.
Não enterre seus sonhos. Não os coloque em um caixão, não os enterre no
solo das impossibilidades. Ao invés disso, os alimente e nutra como faria

com um bebê. Proteja, alimente e use esses dons que você tanto anseia usar
como sua expressão de amor pela vida.
A muitos de vocês foi dado o talento musical, e vocês anseiam escrever e
cantar músicas a meu respeito e para mim. Não há nada que pare você, a
não ser sua própria decisão de que você viverá sua vida para o que você
ama.
O medo e a preguiça colocarão um fim em seu sonho, e farão com que você
fique dando voltas como em um círculo sem fim como um rato em um
labirinto.
Você corre pelo labirinto, encontra o centro, e volta para sua gaiola dia após
dia, após dia. Posso te lembrar de que você não é um animal com
capacidades limitadas?
Você pode quebrar esse ciclo enquanto encontra o centro e afia seu talento.
Eu te digo que não há muito tempo, mas eu também te encorajo a usar os
seus talentos e correr atrás das coisas que tanto anseia.
Não seja cativo por um trabalho entediante e habitual. Muitos de vocês têm
pais que desistiram de seus sonhos apenas para colocar um telhado sobre
suas cabeças. Isso não é algo para ser repetido.
Isso só vai sair do estágio cinza da vida para um estágio mais entediante
ainda, cheio de insatisfação, sonhos abandonados... talentos não cultivados.
As duas coisas principais que devem estar em seu caminho: coragem e
trabalho duro. Se você se empenhar nessas duas áreas, verá os resultados. A
vida continua... e eu estarei com você!
Eu nunca quis que meus filhos envelhecessem em um cubículo mofado,
levando dados de um lado para o outro. Até mesmo uma máquina poderia
fazer esse trabalho, mas o que uma máquina não pode fazer, é sonhar,
exigir e fazer algo novo na vida, cheio de expectativas e empolgação.
Totalmente sem insatisfação.
Eu quero que você se veja como totalmente único, uma espécie única, feito
para brilhar por mim. A você foram dados baús de tesouros em dons. A
você foram dados sonhos que você tem desligado.

Você tem se embaraçado com os mesmos velhos caminhos que outros se
embaraçaram, por muitos meses... e anos... E por dentro de você algo
anseia nascer.
Seja você arrebatado ou não, há vida esperando para ser vivida fora da
caixa cinza ao fazer coisas que trazem empolgação para sua vida, coisas
pelas quais você pode ser grato a mim no momento em que acorda.
E para aqueles de vocês que estão trabalhando em uma função apenas por
trabalhar, eu digo a você: Você não está acorrentado a isso. Você tem
liberdade para escolher algo diferente. Tudo é questão de valores.
Você valoriza aquele carro legal ou aquele apartamento mais do que a
liberdade para criar, explorar e ser desafiado por uma vida cheia de
oportunidades para usar os talentos escondidos dentro de você e os sonhos
abandonados há anos atrás?
Se você valoriza mais a isso, é como se você estivesse se demitindo de si
mesmo.
Mas se você está disposto a assumir riscos, e abandonar as frescuras que os
outros dão tanto valor... Se você está disposto a ser diferente e seguir os
seus sonhos, mesmo tendo apenas um quartinho para pisar, mas mesmo
assim acordando de manhã para perseguir objetivos que têm significado
para você, então eu te digo: Faça isso.
Eu dei a você esses sonhos e esses talentos para que você os use. Não fique
pensando apenas em Arrebatamento e mudanças mundiais. Persiga o amor
e viva uma vida santa, pura e se sacrifique por outros.
Coloque a oração em primeiro lugar e eu irei afiar e treinar você em seus
objetivos e sonhos mais desejados.
Eu nunca criei você para essa caixa cinza e enfadonha. Não... eu te criei
para viver uma vida fora da caixa, fresca e com o brilho do sol. Siga seus
sonhos incansavelmente. Certamente você atingirá seus sonhos, mesmo
com o mundo desmoronando ao seu redor. Até mesmo nessas
circunstâncias você e seus sonhos são relevantes. O que você começou na
terra, você completará no céu. Cada um de vocês, até mesmo os idosos,
isso é apenas o começo de sua eternidade.
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