
Honesty Looking into Gods Mirror (Olhando honestamente no espelho de 
Deus)

Portuguese title: Examinando nossos motivos mais íntimos com 
honestidade

Que o Senhor te abençoe com um coração aberto para a mensagem desta 
noite. Todas as noites eu fico na expectativa de que o Senhor tem algo 
realmente relevante para compartilhar conosco, hoje é dia 18 de abril de 
2015, e são 04:42 da manhã. E nesta noite o Senhor começou a falar 
comigo bem rapidamente. Ele disse:

Hoje à noite eu quero falar com você sobre honestidade. A honestidade 
consigo mesma e com os outros. Todos vocês têm áreas que precisam ser 
olhadas mais de perto. Se eu não te amasse, eu não traria isso à tona, mas 
faço isso porque o tempo é curto e você não confessou pecados para mim 
ainda, eu estou pedindo a você noiva preciosa, se observe novamente.

Por uma questão de sobrevivência no passado você escondeu certas coisas 
de si mesmo, porque eram coisas muito dolorosas de se olhar. Mas você 
não precisa esconder nada de mim, eu já sei sobre seus pecados meus 
queridos. Eu quero trabalhar com você e tirar o peso da culpa que está lá no
fundo, onde você tem escondido coisas muito dolorosas e perturbadoras 
para abrir.

Não há nada que possa me impedir de amar você, absolutamente nada. Mas
nosso relacionamento deve ser construído sobre honestidade. Eu não posso 
aperfeiçoar aquilo que você se recusa a ver. A fim de fazer isso com 
perfeição, você deve estar disposto a admitir a verdade sobre si mesmo. 

Você é lindo além da imaginação e não há nada que vá mudar a minha 
mente sobre isso, mas estes segredos profundos e pecados escuros não 
confessados deixam exalar para fora de você um cheiro de culpa e 
vergonha.

Isto, também, é responsável por você se distanciar de Mim. Você sabe que 
há coisas muito escuras para enfrentar, mas que na Minha presença as 
coisas são vistas... 



Posso te dizer que Eu já tinha visto todas essas coisas antes mesmo que elas
acontecessem? Ninguém quer se ver como “o mau” e assim escondem seus 
pensamentos e más ações até de si mesmos e dão desculpas para encobri-
los, ou inventam histórias.

Meu amor, venha a mim e peça para ser aliviado desses pecados. Peça-me 
para trazê-los para a superfície, onde minha graça pode cauterizar sua carne
e você nunca mais será sobrecarregado por eles.

Por exemplo, muitos de vocês dão a desculpa de que não têm tempo para 
orar da maneira que deveriam. Vamos examinar isso? Você tem tempo para 
fazer compras, preparar o jantar, assistir a um show na TV, conversar com 
um amigo durante 45 minutos, ir a um salão para arrumar seu cabelo, fazer 
uma viagem com amigos, sentar na varanda para desfrutar o ar fresco da 
noite...

Vamos analisar isso? Você tem tempo para nutrir seu corpo e suprir as 
necessidades de seu corpo... Você tem tempo para relaxar e se divertir, tem 
tempo para dar uma pausa para suas emoções, tem tempo para confiar em 
um amigo e dividir suas vitórias e fracassos com ele, tem tempo para ficar 
elegante e com boa aparência aos olhos dos homens, e também tem tempo 
para fugir da vida cotidiana com os amigos.

Qual é a verdadeira conclusão a ser tirada a partir destes exemplos? Basta 
ser verdadeiro, e dizer que eu não sou tão importante quanto qualquer uma 
dessas coisas. 

Essa é a mais pura verdade, é essa verdade que eu estou procurando. Você 
arruma tempo para as coisas que são as mais importantes para você em sua 
vida. Você arruma tempo para trabalhar e ganhar dinheiro, arruma tempo 
para fazer compras e gastar dinheiro, arruma tempo para se entreter, arruma
até mesmo tempo para ir à igreja... Essas coisas são importantes para você. 
Mas e quanto a um RELACIONAMENTO COMIGO?

Então o Senhor me autorizou a compartilhar algo com vocês. Ele disse: Vá 
em frente, conte.



Bem, eu só quero contar que eu tinha uma lista de coisas a fazer todos os 
dias, e era uma longa lista. Se eu não conseguisse cumprir toda a lista o 
meu dia era decepcionante. Eu estava me sentindo muito infeliz e frustrada,
até que um dia o Senhor falou ao meu coração: Você tem um espírito de 
ambição. 

Este espírito sugeria expectativas, e eu as escrevia em minha lista como 
coisas que tinham que ser feitas. Mas eu tinha acabado de gastar todo o 
meu nível de energia e meu tempo, assim, eu tinha que forçar para fazer 
tudo que estava na lista. Eu tinha que afastar alguém ou alguma coisa que 
estava levando embora o meu tempo. Mas mesmo assim sempre alguma 
coisa ficava sem ser feita.

Tudo nessa lista era no mundo ou do mundo. Claro, haviam coisas que não 
podiam esperar, como passar tempo cozinhando. Existem maneiras mais 
fáceis de fazermos as coisas, e existem formas mais elaboradas e difíceis de
fazer, eu sempre escolhia as coisas que envolviam mais tempo, sempre 
escolhia coisas que gastavam mais de meu tempo. E aí se revelava o 
pecado do orgulho, porque tudo que eu fizesse tinha que ser “o melhor”.

Eu nunca tinha tempo suficiente para Deus. Eu nunca tive horas com Deus, 
porque sempre estava esgotada e com pressa para sair e fazer tudo. Eu 
sabia que o Senhor estava me chamando para mais oração, mas eu estava 
tão ligada aos meus compromissos e prazeres mundanos que eu não tinha 
tempo. E quando eu falo de tempo, eu me refiro a tempo de qualidade com 
o Senhor.

Um dia o Senhor me perguntou: “Clare, você não tem tempo para mim?”

Eu fiquei chocada com a pergunta, ao mesmo tempo que pensei: Eu não 
tenho tempo para Deus? Será que é porque Ele não é o mais importante em 
minha vida?

A resposta era fácil: Não, Ele não era o mais importante em minha vida.

Ele não era a coisa mais importante, enquanto um milhão de outros 



detalhes pertinentes ao mundo eram mais importantes... Exercícios, 
escolher a roupa certa para vestir, arrumar meu cabelo, ficar olhando novas 
técnicas de maquiagem, assar o mais intenso bolo de chocolate, limpar o 
carro e mantê-lo brilhante... brilhante e mais brilhante... 

Regar minhas plantas... Podar minhas plantas. E ficar olhando minhas 
plantas, estudar detalhes de como aumentar o rendimento das minhas 
plantas... Estudar sobre vitaminas e seus benefícios. Bom, eu poderia 
passear pela minha lista de coisas a fazer.

Todas essas coisas eram coisas mais importantes para mim do que Jesus. 
Essa era a mais pura verdade. Eu amava ao Senhor, tinha dado a Ele a 
minha vida e pensava que estava vivendo para Ele, mas olhando para trás, 
eu estava vivendo para mim mesma.

Sim, eu tinha tempo de oração, mas não era um tempo como o Ele queria. 
No entanto, eu estava com fome de dons, com vontade de ter um ministério
como outros que eu observava.

Eu me sentia com ciúmes do sucesso que outros tinham no ministério e eu 
me perguntava: Porque eu não sou bem sucedida assim? Senhor, eu 
gostaria que o Senhor me usasse no ministério assim...

Mas o Senhor não me usaria, Ele não faria isso. O que Ele queria de mim 
era ver-me abandonar coisas familiares do mundo, coisas que eu achava 
essenciais, e que realmente nada eram a não ser vaidades, antes de me 
colocar no ministério. Ele queria ver se Ele era REALMENTE tudo para 
mim, e se NADA na minha vida era mais importante do que Ele.

Então, eu comecei a ver que o meu ciúme era baseado na preguiça. Eu não 
estava fazendo nenhum esforço para ter sucesso, porque minha vida era 
ocupada demais por coisas banais, e que todas aquelas coisas um dia, 
seriam queimadas pelo fogo.

Lembro-me de certa vez ter ouvido algo que ficou grudado em minha 
mente como velcro: Se você está com ciúmes de alguém, é porque você vê 
algo que eles têm, que você sabe que você poderia estar fazendo, mas que 



você não está se dedicando no nível necessário para atingir isso”.

Essa declaração me assombrou. E qual era o motivo pelo qual eu não 
estava alcançando? Porque o tempo em minha vida estava sendo usado com
trivialidades. Então, um dia fui confrontada com o Arrebatamento, e me foi 
dito: Você é uma das virgens loucas.

E eu sabia que era verdade. Como eu sabia? Eu senti minhas entranhas se 
remoerem bem no fundo, eu sabia que estava perdendo tempo com coisas 
tolas. Eu sempre usava a desculpa: Mas isso tem que ser feito! É 
importante! Eu tenho que ter isso! 

E assim por diante... Mas aquilo que me corroia por dentro continuava lá. E
quando o Senhor estourou a minha bolha para a realidade do 
arrebatamento, aquilo foi o meu despertador. E eu sabia que se eu 
continuasse teimosa daquele jeito, seria como tentar usar um carro sem 
óleo... Foi aí que eu mudei... Baixei minhas expectativas nas coisas do 
mundo para que Deus pudesse dominar minha vida. Aqui termina o relato 
que o Senhor me permitiu compartilhar com vocês. E então o Senhor 
continuou:

É aí que eu quero que vocês meus amados, minha Noiva, cheguem. Eu 
quero que vocês sejam HONESTOS SEM CEDER, sejam honestos consigo
mesmos em como estão gastando seu tempo. Avaliem as coisas que vocês 
dizem ser “necessárias”.

Baixem suas expectativas de modo que a rotina e a vaidade não roubem 
você de mim. A rotina é tão escorregadia, UM PASSO na direção errada e 
água entra no barco.

A parte mais triste disso minha Noiva, é que você não percebe que seus 
envolvimentos estão abortando os frutos que vocês poderiam ter tido. 
Verdadeiramente neste país os espinhos têm crescido a tal ponto que quase 
não há espaço para eu me mover.

E grande parte do tempo, a grande questão que tem travado meus 
movimentos é a questão de você ser aceito socialmente: Vestir-se direito, 



olhar direito, agir direito, e tudo isso em tempos errados. Com isso, eu não 
tenho espaço para respirar.

É por isso que estou chamando vocês para a honestidade. Para um novo 
nível de honestidade. Quando esse país estiver em guerra, haverá 
honestidade, porque será impossível ter toda essa frescura. Então voltem-se
para o conteúdo, que é a santidade pessoal, que é o que realmente importa.

Mas agora, minha Igreja está vinculada por normas sociais de 
aceitabilidade aos olhos do homem. Minha Noiva, meus lindos filhos, eu 
lhes imploro: Verifique seus motivos.

Há apenas UM MOTIVO que você deve ter: Amor a mim e amor ao 
próximo. Qualquer outro motivo é impuro. E para que você possa me ouvir 
claramente, é requerido que você tenha pureza. 

Pergunte a si mesmo: Eu disse isso porque eu queria demonstrar que era 
inteligente, ou para impressioná-los?

Eu me vesti dessa maneira para ofuscar alguém assim e assim?

Estou fazendo ginástica e exercícios para mexer com a cabeça dos homens 
da igreja e arrumar um marido? – Eu posso lhe dizer que se você arrumar 
um marido pelos padrões carnais, você terá um homem carnal e um 
casamento carnal.

Eu disse isso e isso para plantar um pensamento ruim sobre alguém que eu 
não gosto?

Será que se eu me inscrever para servir na igreja isso melhoraria meu status
e influência?

Será que estou oferecendo minha ajuda porque quero que as pessoas 
pensem que eu sou bom? 

Será que eu quero comprar um carro novo para fazer as pessoas virarem a 
cabeça para me olhar no estacionamento?



Homens e mulheres, verifiquem seus motivos. Verifique se a razão pela 
qual você está fazendo algo é porque você me ama, ou por qualquer outra 
razão. Se é para ser visto pelos outros para que pensem bem de você. Se 
sim, eu garanto que está vazando óleo de sua lâmpada e você está em 
perigo de se perder todo o óleo.

Nesta semana que temos pela frente, eu irei convencê-lo de seus motivos. 
Vou expor atitudes e hábitos que têm dificultado você e impedido que você 
se torne quem você realmente é em Mim. Algumas coisas serão um choque 
para você, quando você perceber porque realmente faz o que faz. 

Mas isso é para seu próprio bem. Eu estarei removendo mais manchas de 
suas vestes das bodas. Isso é para trazê-lo ao arrependimento. E se alguém 
pensar mais elevadamente de si mesmo do que pensam dos outros, bem, 
você irá descobrir o quão faltoso em humildade você é. E isso será uma boa
coisa para você diminuir sua estatura de orgulho.

Por favor minha Noiva, homens e mulheres: Sejam honestos consigo 
mesmo e não tentem dar desculpas ou encobrir a verdade sobre o porque de
você estar fazendo as coisas. Em cada coisa que eu lhe mostrar, arrependa-
se e peça minha ajuda para deixar essas atitudes e posturas mundanas.

Eu estou purificando você como ouro provado no fogo. Coopere comigo, 
porque eu te amo e apenas tenho as melhores intenções com você e seu 
coração. Eu te abençoo agora com coragem para cooperar comigo, 
enquanto eu te preparo para o dia de nosso casamento.

Translated by Rosaine Dalila Scruff


