Pure Life In Me, a word from Jesus

Portuguese title: Vida Pura em Mim
Mensagem de 14 de novembro de 2015;
O Senhor está convosco, moradores do coração;
O Senhor falou com Ezequiel e deu-lhe um lindo ensinamento sobre Vida
Abundante. A Vida Abundante segundo Jesus – não segundo o mundo. Essa
é a mensagem de hoje:
Ezequiel: Olá, Senhor. Obrigado por me deixar dormir nesta noite. Eu me
sentia como se estivesse realmente necessitado disso. Eu realmente apreciei
nosso tempo nesta manhã. Tem sido assim, desde que eu me dispus a esta
comunhão contigo. Parece estar cada vez mais fácil ouvi-Lo e discernir a
Sua voz.
Jesus: E como é isto?
Ezequiel: Eu realmente não sei. Talvez seja porque eu espero ouvi-Lo?
Jesus: Correto. Você percebe? Muitas almas me buscam, mas poucas sabem
que verdadeiramente estarei lá por elas.
Ezequiel: OH, eu achei que houvesse muitos que confiavam em Ti. Quero
dizer, há muitas almas que parecem ter uma fé tão grande...
Jesus: As coisas que você lê, aquilo que você vê em programas e em vídeos
pode ser muito convincente, mas Eu estou falando sobre algo muito mais
sublime: algo genuinamente presente no mais profundo da alma.
Ezequiel: Isto me fez sentir inseguro com... bem... onde realmente está a
minha alma?
Jesus: Sua alma é um trabalho em progresso, como muitas outras, mas Eu
vejo os esforços e Eu me agrado com eles. O que Eu quero dizer é: há um
Espelho no qual o verdadeiro reflexo aparece. A despeito das barreiras
externas de Medo e Insegurança, do Orgulho ou Auto-Confiança, ou seja lá
qual for o caso – ainda há uma Verdade Absoluta a qual está escondida sob

todas estas coisas. Você já ouviu dizer que a Humildade é simplesmente a
Verdade acima de todas as coisas. É um boa colocação.
É tão difícil que uma alma veja o estado em que realmente está, porque ao
longo do tempo, muita coisa é projetada sobre ela. Desde o momento em
que as crianças começam a entender as palavras e seu significado se tornam
como ímãs, guardando tudo o que vêem, sentem e ouvem. Muitas vezes, as
crianças vão começar a se alimentar destas coisas “nas costas” de seus pais
e o resultado geralmente é divertido, ainda mais quando o Pai e Mãe
orgulhosos correm para as câmeras e gravadores de som para registrar estes
momentos preciosos. Todos terão momentos preciosos ouvindo aquela voz
singela, como o som das primeiras palavras ditas juntas pela primeira vez.
Eu criei este estágio da infância precisamente pelo prazer amável de se
apreciar este dom especial que há nisto. Entretanto, uma vez que o
momento da infância e “meninice” acaba estas mesmas palavras começam
a adquirir forma e sentido. Eu sei que você está pensando que tudo isso é
terrivelmente óbvio, até mesmo mundano, mas seja paciente e siga o Meu
raciocínio. Há um ponto aqui.
Pense por um minuto. Agora, então, a criança adquiriu uma quantidade
fenomenal de informações e a percepção (das coisas) aumentou, assim
como os sentimentos de auto estima. Você nunca “SOUBE” o conceito de
“mau” até que alguém maior que você lhe fitou severamente e disse
severamente; “Mau! Mau! Não! Não! Mau nenê! Não" – possivelmente
acompanhado de um golpe nas mãos ou no bumbum. Neste momento, sua
pura e inocente mente infantil estava um tanto surpresa e chocada. Pela
primeira vez você se sentiu confuso, ferido e com dor. Daquele momento
em diante, o olhar agudo, a voz firme... tudo isso lhe amedrontava e você
associava todas estas coisas com uma só palavra: Mau. Dependendo do tipo
de pais que você teve, irmãos, o temperamento e o tom do discurso
domiciliar, você terá este rótulo terrível definitivamente marcado;
permanentemente gravado sobre o seu coraçãozinho e mente, emoções e
sim – mesmo sobre sua alma.
Agora, se você simplesmente tomar este padrão e segui-lo verá facilmente
quantas e tantas coisas foram atadas a você. O seu verdadeiro eu, profundo
dentro de você. Se você aprendeu os limites sadios, saturados com muito
Amor e afirmação, ou se aprendeu a se “proteger” na família que foi menos

que amável, você ainda começou a crescer e a formar uma opinião sobre
quem é você baseado nas ações dos outros em direção a você. Algumas
almas que foram amadas e educadas começaram a pensar mais sobre si
mesmas do que verdadeiramente são. Outras, que foram maltratadas,
rapidamente desenvolveram um quase exagerado e exaltado senso de
sobrevivência.
No meio disso tudo, Eu vim para intervir e mostrar-lhe quem você
verdadeiramente é, profundamente no íntimo da sua alma; o “eu” que eu
criei para que você fosse. Eu sou aquele “Espelho” e eu lhe mostrarei de
todo o Meu Coração o quão lindo e precioso você é verdadeiramente para
mim. Meu grande desejo é tomar toda a sua culpa e condenação. Estou aqui
para apagar todas as palavras de maldição e trocá-las por palavras de
Verdade Viva e Pura Vida e Luz que vêm do Meu Coração de Puro Amor –
o mesmo Puro Amor que eu te criei; o mesmo Puro Amor em que você está
em Mim.
Então, chega de culpa.

... Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10
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