Jesus Asks Us To Have Uncommon Respect
Portuguese title: Respeito incomum, Jesus pede que tenhamos para com as
pessoas.
Hoje é dia 03 de maio de 2015.
Eu perguntei: Senhor, sobre o que o Senhor quer falar hoje?
O Senhor disse: “respeito.”
Clare: Ok
Eu quero que minha noiva respeite todos os homens e mulheres
independente da idade, raça, educação, e estação da vida. Eu quero que as
almas me reconheçam pelo respeito de vocês por outros. Isso é algo que
vocês podem fazer por mim. A falta de respeito tem conduzido pessoas a
uma decadência, e faz com que se sintam perdidas e inúteis.
Também é falsa a idéia de que Eu não respeito os direitos de cada homem,
mulher e criança. Não é compreendido que equipar cada um de vocês com
o livre arbítrio foi um tremendo sacrifício de minha parte, porque Eu queria
que vocês me escolhessem por amor, livremente, não como um escravo
sem escolha.
Repeito é uma marca de reconhecimento de que vocês são especiais e de
fato vocês são especiais para mim. “Quando as pessoas os desrespeitam,
elas estão dizendo: Sua vida não importa para mim, você é descartável”.
Isso tem um impacto trágico na humanidade, isso mata o desejo e a vontade
de sonhar.
Nada poderia estar mais longe da verdade. Eu amo cada uma das almas e as
respeito e tenho sonhos para elas e recompensas. Agora, porque existem
pessoas em posição de autoridade que tem sido amplamente injustas, existe
uma tendência de me igualarem às autoridades que se omitem e não
condizem com os direitos humanos.
Eu quero que meus cristãos tratem todas as pessoas com um respeito
incomum, restaurem o senso de valor e dignidade das pessoas. Restaurem a
elas seu senso de importância para o mundo. Reintegrem essas pessoas e

mostrem a elas que são valiosas.
Isso é algo que tem tão seriamente faltado nas relações humanas, que vocês
ficarão surpresos em como isso pode fazer as pessoas darem uma volta de
180°. Ao invés de fazer a pessoa se arrastar na sujeira, o respeito restaurará
a esperança e colocará uma mola para elevar a pessoa a acreditar que há
uma nova esperança, trará entusiasmo sobre quem elas são e quem elas se
tornarão.
Eu tenho planos maravilhosos para cada homem, mulher e criança nessa
terra. Planos maravilhosos, mas muitos acham que Eu sou maçante e chato,
pensam que tudo tem a ver com regras e regulamentos, acham que tudo só
tem a ver com ficar quieto e ser piedoso, que tudo é sombrio e restrito. Mas
você sabe absolutamente que isso não é verdade.
O céu é um lugar de luz gloriosa, um lugar de propósito e criatividade, um
lugar onde a alegria faz qualquer pé dançar, qualquer coração se alegrar e
sentir-se profundamente necessário aos meus planos.
Sim, e é isso que Eu quero transmitir. Você é importante para mim. Eu
tenho planos para você, lindos planos, coisas que você irá amar. Não coisas
sombrias e restritas, mas coisas cheias de luz e nova esperança.
Quando você demonstra respeito para com outros, você os trás para a
minha dimensão, você está declarando a beleza deles, sua razão de
existência. Você está dizendo: Para Deus, você é sim muito importante!
Não é apenas um coadjuvante do elenco ou um subproduto de sua cultura,
mas um diamante bruto.
Você é um indivíduo único, e isso não é apenas uma conversa lisonjeira,
isso é a verdade. E porque você é único, os planos que Eu tenho para você
são únicos e especialmente desenhados segundo a natureza que eu criei em
você.
Separar pessoas da multidão, jogar fora os números relacionados a elas e
conhecer sua identidade única... A beleza de quem elas são é um mistério
para elas mesmas, mas demonstrando respeito incomum, você está dizendo:

Há algo especial em você, uma grandeza escondida, algo lindo aí dentro.
Em essência, você está Me afirmando em Minha criação, e que cada um
que eu criei tem uma beleza intrínseca, que está apenas aguardando para vir
à superfície.
Isso vai de tal maneira na contra mão da sociedade e das relações humanas,
que fará uma alma parar para analisar: Ei, essa pessoa é diferente, o que ela
tem que me tocou?
E é nesse momento que eles irão descobrir Deus vivendo em você. Você é o
embaixador de Deus, e para Ele, essa alma vale cada dor do calvário, cada
golpe do chicote, cada zombaria, cada batida do martelo...
A quão alto preço elas foram compradas. Sim, esse é o verdadeiro valor de
cada homem, mulher e criança, nada menos do que minha paixão.
Então, quando você demonstra respeito, você declara isso de uma maneira
velada, mas isso alcança aquela alma e a toca, eles sentem a diferença entre
você e os outros, eles sentem a Mim. E ao me reconhecerem, metade da
batalha está vencida.
Eu não sou aquele que eles pensaram que eu era, NÃO! Eu sou aquele que
os criou de uma maneira tão assombrosa e maravilhosa, como nenhum
outro, e por quem valeu a pena morrer na cruz.
É assim que eu quero que vocês façam nas relações com os outros:
Respeito. Respeito incomum.
Que façam os outros pararem para se perguntar: O que há de tão diferente
neles? E quando você tiver a atenção deles, é metade da batalha, eles não
estarão mais em uma postura defensiva, ao invés disso, estarão curiosos e
desejarão saber o seu segredo.
Eu os abençoo meus filhos com uma nova graça, respeito incomum, e a
minha fragrância para tocar almas feridas e trazê-las a Mim.
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