Jesus shares how to recognize that you will be raptured (Jesus compartilha
como reconhecer se você será arrebatado)
Portuguese title: Como saber se você será arrebatado
Que a Paz do Senhor esteja com você. Hoje é dia 10 de abril de 2015, e
agora são 03:35 da manhã.
Nesta noite, depois de estar em adoração por um tempo, e depois desse
tempo de comunhão eu estava totalmente inebriada, da cabeça até a planta
dos pés. Era como se ouro líquido tivesse sido despejado por todo o meu
corpo. E eu disse ao Senhor:
Uau, o Senhor realmente me gastou!
E Ele respondeu: Te gastei em Mim. É algo bom não é?
E eu respondi: É sublime!
E Ele disse: Sim, de fato, habitar em meu amor é sublime. É uma benção
infinita, infinita. Minha preciosa Clare, como você é preciosa para Mim.
Palavras não podem expressar o que Eu sinto quando estou com você.
Então eu disse: Senhor, era eu quem deveria estar dizendo isso.
Ele disse: Isso é porque nosso amor é mútuo, porque isso é claro, que você
sente a mesma coisa.
Eu senti que o Senhor sente essa alegria por todos nós. Enquanto estávamos
passando tempo juntos nesta noite, eu vi o Senhor e pude ver lágrimas de
alegria em Seus olhos, pelo fato de que eu finalmente estava recebendo de
Seu amor, aceitando a Ele e recebendo Dele genuinamente.
E por eu não estar tentando me esconder Dele ou com vergonha Dele, mas
sabendo que Ele me ama exatamente do jeito que eu sou, e não há nada de
que eu tenha que me envergonhar. Em troca eu posso amá-lo também. E
isso é para todos nós, todos que são a Noiva.

Então eu comecei dizendo isso porque é assim que Ele se sente com relação
a você também, Ele ama estar com você. Então eu perguntei: - Senhor, me
diga o que o Senhor tem para a Noiva esta noite?
E Ele começou: Eu os amo com um amor além do poder de compreensão.
Muitos estão preocupados sobre seu status perante mim. Como se Eu fosse
um legalista com documentos de acusação tomando nota de cada ofensa.
Não! Essa é a descrição de Satanás.
Eu me pareço mais com um amante contemplando amorosamente cada
ação de seu dia com grande interesse. Tudo o que eles fazem como um ato
de amor puro por Mim ou por seu próximo, isso é o meu consolo.
Até mesmo quando Eu estava na cruz, essas lembranças de afeição me
confortaram, enquanto eu olhava para o futuro e via o quanto eles me
amariam. Então eu acumulei esses presentes, essas marcas de amor e Eu
fico ponderando neles, várias vezes por dia. Sim, como pétalas de uma
rosa, Eu contemplo seu significado para mim, e Eu me alegro em ver
pessoas dispostas a dar por mim, dispostas a negar-se a si mesmas por mim,
e colocar as minhas necessidades em primeiro lugar.
Você tem muito o que ponderar em sua própria vida minha serva. Há muita
coisa que você esqueceu completamente, mas que Eu considero coisas
importantes: Atos de amor feitos por mim.
Se ao menos minha Noiva soubesse que grande alegria me traz através de
pequenas coisas feitas por mim com puro amor e nenhum outro motivo.
A maior parte do mundo é motivada por aquilo que mais importa para eles:
dinheiro, beleza, reconhecimento, aceitação, oportunidades. Essas são as
coisas que dirigem a maioria das pessoas.
Mas então, aí está a minha Noiva... Ela é motivada pelo que pode fazer
para me agradar.
Então eu disse: Oh Senhor, eu estou tão longe disso...

E o Senhor disse: Minha Noiva está tão insegura a respeito do
Arrebatamento porque ela me iguala aos homens, embora Eu não seja
como nenhum homem que minha Noiva jamais conheceu.
Eu não sou um acusador, Eu sou um amante contando minhas pétalas de
rosas... Olhando minha caixa de correio, esperando por mais atos de amor
que serão enviados a mim. Todo dia Eu fico na expectativa da suave
fragrância do seu amor traduzida em ações.
Atos de amor que serão dispensados aleatoriamente a todos que entrarem
em contato com a minha Noiva. Eu fico assistindo seu coração para ver se
ele ficar parecido com o meu. Fico querendo abençoar e aliviar fardos e ser
honesto e verdadeiro com aqueles que precisam de correção.
Minha Noiva, se você se separou voluntariamente de pecados conscientes,
e está a cada dia cuidadosamente amando a todos aqueles que Eu tenho
enviado a você, você não precisa se preocupar se será levado ao paraíso
comigo.
Eu estou esperando por aquele dia, quando celebraremos nosso amor. Você
tem perdoado ofensas e feito o bem para aqueles que te machucam?
Você se lembra de quão excruciante foi minha dor na cruz? Mas mesmo
naquele momento de tamanha dor, Eu estava olhando para o bem estar dos
homens que me crucificaram. “Pai perdoa-lhes, eles não sabem o que
fazem”. E quando a multidão me trouxe aquela mulher surpreendida em
adultério Eu não me juntei a eles para condená-la. Ao invés disso Eu a
levantei sobre seus pés, e a disse para ir e não pecar mais.
Quando os fariseus tomaram o último centavo da viúva, eu não
cumprimentei o rico por suas riquezas, mas aquela pequenina que deu tudo
o que tinha, enquanto os outros davam do que lhes sobrava.
Ou quando os discípulos disputavam para saber quem era o maior entre
eles, Eu fui rápido em avisá-los que o maior era o último, o servo, este que
de fato tem a preferência. E por quê isso? Porque o este serve não às suas
necessidades, mas às necessidades dos outros consistentemente, dia após

dia...
Enquanto a preocupação de outros é apenas aumentar sua riqueza mundana
e obter posição. Já o servo quer ver apenas outros crescerem. Vocês têm
vivido dessa forma minha Noiva? Se você tem vivido desta forma, você
não precisa temer ser deixado para trás no arrebatamento. Eu mal posso
esperar por nossa primeira dança na recepção das bodas do Cordeiro.
Se você tem vivido as bem-aventuranças, você não precisa se preocupar em
ser deixado para trás.
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