Heaven: Jesus shares about worship, recreation and food in Heaven
Portuguese title: Céu: Jesus compartilhar acerca de adoração, recreação e alimentos
no céu
O Tema de Hoje é sobre o Céu, Jesus compartilha acerca da adoração, dos
alimentos e da recreação.
Clare começa dizendo: Paz e alegria do Senhor esteja contigo nesse dia. O Senhor
me deu uma linda, linda mensagem que eu realmente adoraria compartilhar com
voces. Hoje é 26 de maio de 2015.
Hoje à noite eu o adorei com as músicas de Terry McAlmon. O Senhor estava
muito presente e querendo minha atenção completa. Eu estava indo muito bem por
alguns instantes, em seguida, minha mente distraia ... Ele delicadamente me
chamou ... " onde você está?” E eu gentilmente voltei para o foco. Oh, como Ele é
paciente , quantas vezes eu distraia e quantas vezes Ele me trouxe de volta . Eu
estava preparando meu café na cozinha e Ele ainda estava dançando comigo . Mas,
principalmente Ele insistiu em olhar nos meus olhos e eu atentamente segui Seus
olhos também.
`Ele foi muito coloquial, envolvente e agradável. Eu comecei a acalmar e
realmente me sentir confortável ... eu estava realmente relaxada . E nós
conversamos , mas não me pergunte o que falamos , isso não esta no meu universo
mais (risos)
Apesar de todo o suplemento para o cérebro que eu tomo, eu ainda tenho
problemas de memória. Alguem se identifica também? (risos)
Acabei de me lembrar de uma coisa ... Eu ia mudar uma das músicas , da Jessica
Ketola " , Aqui em sua Presença ", (que em ingles é Here in your Presence) e Ele
disse:" Não, não muda , eu gosto dessa música . " nao parece um homem falando?
(risos) E quando a estrofe foi chegando, " Você é meu, Eu sou seu, tu és Deus , e
sou Seu " Ele disse:" Esta é a minha parte favorita. "Eu acho que o Espírito Santo
me ajudou a lembrar. Ele não precisa de suplemento. (risos)

Jesus começou falando: " Oh minha doce, como eu ansiosamente aguardo a sua
despedida com a Terra!
Eu sempre terei mais da sua atenção e serei capaz de mantê-la! "
E Clare disse: Eu não posso nem imaginar ter uma atenção assim tanto quanto eu ir
para o céu.
E ele respondeu:"Você não vai estar distraida mais - você estará no ceu. "
Disse Clare: E eu não vou ter que beber café mais para poder manter o meu foco ?
" Não. Disse ele. Mas você vai tomar de qualquer maneira, feito a partir dos grãos
mais selecionados das montanhas do Céu . E olha, o sorvete é fora deste mundo."
Eu não duvido, Senhor !
"Não, eu estou falando sério, sorvete como você nunca, nunca teve na Terra. Eu te
prometo, não há nada que você já tenha experimentado."
E Ela respondeu: Eu gosto de um sorvete que nós tivemos uma vez em um
restaurante do Oriente Médio.
" Oh, você tera muitos desses."
Clare perguntou: Como é que isso funciona SENHOR? Estômago e coisas ?
"Você realmente quer saber? " perguntou o Senhor
Só se o Senhor quizer me dizer, respondeu ela
"Claro. No céu, seu corpo é celeste. Não existe lixo humano ... não há reservatórios
de água ou vasos sanitários no Céu".
Ah Isso é um alívio. Disse Clare.
E Jesus disse: "Bem dito, alívio é um estado constante ... você nunca tem que se
aliviar!"
E disse Clare: Você tambem gosta de brincar com as palavras!
E Jesus disse: "Posso dizer, que eu inventei elas?"

E Disse Clare: Você pode. OK, com certeza.
"Porque você está em outra dimensão onde não há deterioração ou crescimento
alem da maturidade, não há células mortas, bactérias, não há nada desse tipo.
Alimentos em uma maneira de falar é comida e apreciada, mas viaja através do seu
"corpo" como se inalado. Ele tem muito pouca influência sobre a composição ou o
estado do seu corpo. Boas notícias ... você não vai engordar com os doces. Você
sempre vai ser magra e perfeita como eu fiz você ser. Não haverá anormalidades
hormonais, sem estresses ambientais sobre o corpo, na mente ou sentidos. É pura
felicidade harmoniosa."
Entao disse Clare: Oh Jesus, eu sinto falta de tocar meu teclado. E o violoncelo - é
que tocar me envia ao sétimo céu, onde quer que ele seja.
"Voce gostaria de mudar de assunto meu amor?".
Oh, Tu és tao perfeito, cavalheiro e encantador. Não, vamos continuar com isso, eu
gosto. Disse Ela.
"Tudo no Céu é executado no pensamento e desejo. Todos os desejos são puros e
divinos. Até mesmo o desejo de desfrutar comida, é divino. Não, é melhor eu
colocar desta forma para você: é muito divino desfrutar de comida. Por quê?
Porque meu Ser obtém prazer de ver o seu prazer, porque meu coração é tão
apaixonado por aqueles que me deram o seu tudo, que eu quero dar-lhes meu tudo,
e quando eles retornam dando graças é um louvor e uma forma de adoração.
Permita-me explicar, veja, quando você aprecia, verdadeiramente de coração Sabendo que a origem sou eu – quando você aprecia alguma coisa, você está na
verdade me adorando. Na Terra eu lhe peco para se abster muitas vezes por causa
da sua carne e sua natureza carnal, e porque o ambiente é tão cheio de demônios,
ela pode muito facilmente sair do controle e contaminar seus desejos com a
carnalidade. Mas não no céu! Lá, eu terei prazer em te ver fazer carinho no leão,
bebendo seu café e se deliciando com as árvores que cantam para você.”
As árvores cantam para nós? Disse Clare
"Ah, sim, elas gostam de cantar para você - você não sabe que toda a criação
canta? Você simplesmente não está em sintonia nesta frequência.

Mas no Céu, você terá acesso a todas as freqüências. Oh, Glória! O que espera por
você está além de sua capacidade de compreender ... mas tenho prazer em dar-lhe
vislumbres. "
Vamos Voltar ao assunto da alimentação, Senhor?
"O que há mais a dizer? Há aqueles empregados na preparação de alimentos,
porque eles gostam de trabalhar com os sabores e sentidos santificados que são
estimulados pelos alimentos. Mas no Céu, comida nunca se torna o foco. A Glória
do Pai é sempre o foco. Sempre. E como você ouviu falar do Jesse Duplantis,
Estamos constantemente entrando e saindo do Pai, o amor reciproco ressoa no Céu,
ate mesmo com a menor das criaturas. O reflexo da grama responde em sons de
adoração.
"E mesmo que comer é adoração, a alma é tão atraída de volta ao Pai que o desejo
de estar em Sua presença adorando, logo ultrapassa o prazer de comer. Você viu, é
circular. Tudo retorna ao Pai, e para nós. Criamos o milieu, que eh a atmosfera,
para que seus desejos sejam imediatamente realizados. E em apreço e
reconhecimento da fonte, você retorna graças a nos - e por isso é um constante
clima de adoração. Mas nada se compara à essência da adoração pura e por isso
todo mundo quer estar na sala do trono."
Mas como é que isso funciona? Quero dizer, como é que todos se encaixam?
Perguntou Clare.
Ele riu alegremente, "Isso vai além de sua compreensão. Há dimensões, entre
dimensões, entre as dimensões e há sempre espaço para mais um. Mas, lembre-se
que no Céu todo mundo está servindo em diferentes capacidades, a adoração e
tempo para cada indivíduo são muito organizados, nunca uma alma tem que
esperar para o conforto. O conforto esta sempre lá quando é necessário. "
Mas eu pensei que no Céu ninguém nunca sofre. Disse Clare
"Há uma alegria contínua, mas há também a consciência de que as coisas não estão
concluídas. E no caminho para conclusão há empatia, e na empatia, ha dor ... e dor
precisa de conforto. "
Isso acontece muito? Perguntou Clare.

"Infelizmente, até o final do Milênio isso irá ocorrer, muito mais do que nós
gostaríamos. Mas isso é parte de manter todos servindo. Mas não é o tipo de dor da
Terra onde as coisas são sombrias, temerosas, deprimentes e opressivas. Não, no
Céu há esperança e remédio no caminho.
Há necessidades, e todos estão constantemente servindo as necessidades das
pessoas na Terra. As orações que estão sendo oferecidas, curas e música que está
sendo transmitida direto do Céu. Não há necessidade alguma para os cidadãos do
Céu, todas as necessidades são encontradas em abundância. Basta dizer, todos são
muito vivos e focados no trabalho implicado em ministrar a salvação das almas, a
salvação que eu realizei na Cruz.
" Há momentos em que as janelas do céu estão fechadas e há, em uma maneira de
falar, um tempo de retiro - um tempo de descanso da consciencia das necessidades
da Terra. Isso é algo que o Pai determina. Geralmente é um tempo de extrema
alegria e celebração, sem consciência das coisas fora do Céu. "
Eu pensei que ninguém nunca se cansa no céu. Disse Clare
"Oh não, isso é um equívoco . Há sempre o conforto e renovo no Céu, mas
trabalhando pelas almas pode ter um forte impacto - especialmente quando a
guerra espiritual está em andamento. Em seus termos - tudo esta muito 'elétrico'
-assim como eu te mostrei como o relâmpago é sinal de guerra no primeiro céu
(nossa atmosfera) . Existem intercâmbios de energias que são prejudiciais , mas no
Céu , a reparação sempre está disponível. E sim , há camas no Céu, apenas para
reclinar e renovar . Há dinâmicas de energia que na Terra não são familiarizados.
Por que você acha que eu fiz uma rede na floresta? "
Eu não tinha pensado nisso . Disse Clare.
" Ah sim , muitas vezes, há momentos de relaxamento e lazer. Clare , não é para
ser imaginado nesta Terra, as delícias que eu preparei especialmente e
exclusivamente para cada alma. Realmente, eu quero ver eles maravilhados em
meu amor por eles . "
Agora, minha noiva , eu te dei um vislumbre da alegria que esta em frente ... não
fiquem apreensivos como as nuvens que aparecem no horizonte , em vez disso,

delicie-se em Minhas promessas para você . Quanto mais sombrio fica, mais cedo
minha chegada. Eu concedo-vos esta noite a capacidade para a alegria sem fim ,
mesmo na tentativa. Minhas maos formaram vocês, meus queridos , e para cada
um concedo e acelero o que é necessário para as suas almas . O olho não viu ...
mas agora que eu tenho dito ...guardem de forma segura em seus corações , e
pensem nisso muitas vezes . "
Um vídeo muito doce como Jesus compartilha com Clare seus planos para sua
noiva e as delícias do céu , alimentos especiais , tempos de lazer e retiros. No final
é a canção de Jessica Ketola, Here in your Presence.
Translated by Priscila Toso.

