God's Correction (A Correção de Deus)
Portuguese title: Alguns Acidentes e perdas são correção do Senhor)
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje é dia 04 de Maio de 2015.
Eu perguntei ao Senhor: Senhor, sobre o que o Senhor gostaria de falar
nesta noite? E ELE disse: Punição.
E eu pensei: Ai, acho que não estou obedecendo ao Senhor...
Punição não parece ser um tópico muito bom, Ele começou:
- Minha punição não é para pecadores nesta vida. É para aqueles que eu
amo. E não é punição, mas educação. Tudo tem uma reação igual ou
oposta, nenhuma atitude deixa de causar efeito e afetar o mundo. Há um
grande mal entendido em quando acontecem coisas ruins devido as atitudes
de alguém, as pessoas falarem que isso foi um “castigo” para deixar a
pessoa com peso na consciência. Como isso está longe da verdade!
Não é castigo, é apenas um ajuste que acontece para sua compreensão, para
que eles possam tomar mais cuidado e ser mais responsáveis por cada
palavra e por cada atitude.
Cada palavra e cada atitude tem um círculo de impacto que se propaga ao
redor de quem fala a palavra ou pratica a atitude. Esse círculo se colide
com outros círculos, se mistura com eles, e dá origem a outro círculo.
Enquanto Jesus falava eu tive uma visão de um lago onde gotas de água
caiam. À medida que elas caiam e formavam círculos, aqueles círculos se
misturavam com outros em um novo padrão, criando uma nova onda.
Jesus continuou:
Quando Deus está no centro desses círculos, e o que você faz é o resultado
da obediência ao que você crê, a graça abunda, almas são curadas e se
convertem. Mas quando você está no centro desse círculo, você propaga
para longe dos outros círculos, você cria um buraco para os demais, cria um
vazio, desordem e faltas.
Um grande número de pessoas, têm vivido para si a vida de outras pessoas,
que é para as outras pessoas viverem. Se você pudesse ao menos perceber
quão poderosa essa dinâmica é... Eu não vim para bater em minha Noiva ou

para puni-la, ao invés disso, estou aqui para educá-la a tomar as decisões
corretas com o poder que ela tem para afetar o mundo.
Quando um de meus filhos atua em egoísmo ou inveja, ele age
espiritualmente como o ralo de uma pia, onde tudo é engolido e não tem o
poder de afetar vidas para o reino. Tudo fica estagnado naquela alma.
Entretanto, quando uma pessoa decide fazer o bem, ela é como um círculo
que impactará a outros, o seu impacto irá repercutir até mesmo por todo o
mundo, é o bem sendo espalhado. O mundo então se torna um lugar
melhor.
Quando EU corrijo alguém, é para o bem estar de todo o meu corpo, e não
apenas da pessoa que EU corrijo. Isso faço para que todos aprendam os
caminhos da caridade e de evitar o mal. Porque o mal dói, e priva os outros
de terem vida.
Eu não castigo por maldade, mas por amor, para que a alma veja o que suas
ações podem fazer em outras vidas. Então, essa alma irá parar e perguntar a
si mesma: Senhor, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse?
E EU serei rápido em responder, se essa alma permanecer verdadeiramente
aberta. Sua correção produz nela o resultado que o seu pecado produziu em
outros. Dessa forma, eu lhe dou uma nova graça para superar esse pecado,
para que ela possa subir acima de seus próprios motivos egoístas e
conquistar sobre o mal que é oferecido a ela a todos os momentos pelos
demônios que estão esperando em uma fila para fazê-la cair.
Eu não me alegro quando vejo o prejuízo que a alma precisa suportar. Eu
lamento com ela, e é por isso que minha Noiva deve fazer o mesmo,
mesmo que tenham sido vítimas de sua iniquidade.
Então eu perguntei: Senhor, como fazemos para saber se estamos
recebendo correção, ou se é apenas oposição?
O Senhor respondeu: Eu trabalho em sua consciência. Você sentirá uma
escuridão, uma tristeza interior, onde a ofensa foi cometida, sempre que
você pensar no assunto. Haverá um ponto de atrito que lhe dirá: “Espere
um minuto, há algo aqui para você considerar.”

É uma convicção suave, e não uma dura condenação. Não é um sentimento
acusatório, mas sim, de convicção. A alma diz a si mesma: “Hum... Eu acho
que não deveria ter feito isso aqui”.
E à medida que o pensamento aumenta, assim aumenta a convicção, até
que a alma percebe a fonte de seu sofrimento: Ah, isso aconteceu por causa
daquilo...
E então, EU começo a lidar com ela sobre as repercussões, e quantas
pessoas ela feriu por suas ações. Eu quero que a alma veja os efeitos de seu
pecado, para que ela entenda quão destrutivo ele é. Quando eu permito que
uma alma entre em um acidente ou perca algo muito importante, não é
porque EU estou com raiva. Não! É para fazê-la parar IMEDIATAMENTE
e chamar sua atenção.
Quando você está sob ataque, você não sentirá uma convicção suave, mas
sentirá uma condenação pesada, como se tivessem lançado raiva sobre
você. E se você pudesse ver na dimensão demoníaca, você se veria sendo
atacado, rebaixado, debilitado, roubado de sua paz e alegria, sentindo
desesperança.
Isso EU estou expondo para que você saiba o que está acontecendo no
reino dos demônios.
Já no caso da convicção, vem junto a esperança e o desejo de consertar o
erro, e a tristeza por ter ferido outras pessoas. Mas isso, se a sua
consciência estiver sensível e bem formada segundo o meu coração. Você
então começa a ver o seu lado que você estava tentando esconder: A inveja,
o rancor, a preguiça, a retaliação. As coisas feias que você evitava olhar
começam a surgir, mas mesmo que você tente não olhar, você não
consegue, porque tudo é muito óbvio no caso de você estar sendo honesto
consigo mesmo.
Você vê? Eu estou te ensinando a olhar da minha perspectiva. Isso significa
que você tem que sair de si mesmo e ver como os outros que foram
impactados. Então, os seus motivos acabam sendo apenas a superfície,
porque você começa a ver a escuridão que estava escondida em si mesmo.
Você vê isso porque está em uma perspectiva elevada e pode ver todas as
ondulações, e como elas afetam os outros, ao invés de estar no centro da
ondulação.

Minha Noiva, sejam sempre muito vigilantes. O diabo vem para matar,
roubar e destruir. Cada vez que você estiver nutrindo um pensamento dessa
natureza, tenha certeza de quem é o autor desse pensamento. Não jogue no
mesmo time do diabo, não se confraternize com ele no propósito de destruir
o que é bom e edificante.
Resista às sugestões dele e ore a mim para superar a si mesmo, seja qual for
o seu motivo. Eu estou assistindo a esse grande drama e vendo quais
virgens estão enchendo e quais estão esvaziando suas lâmpadas. Não seja
deixado para trás como uma das virgens insensatas! Proteja o que é bom
nos outros e cuide de sua própria lâmpada. Que ela esteja devidamente
preparada.
E para aqueles de vocês que sentem que é seu o trabalho de revelar erros
em meus servos, sejam muito cuidadosos, porque unicamente EU estou
qualificado para ser juiz. Não entre no meu lugar, não usurpe minha
autoridade. Há muito que você não compreende, ainda há muitas brigas
entre vocês. Como a escritura diz: Quisera eu lhes dar alimento sólido, mas
alguns de vocês ainda são muito imaturos. Ficam dizendo: “Eu estou com
este, eu estou com aquele, eu fui batizado aqui, eu fui batizado ali”...
Isto não é a imaturidade de uma criança ainda em suas fraldas? Sim, eu vos
digo que é. É por isso que você está em falta no ensino que pode lhe
preparar para a minha vinda, porque você está se ocupando com idéias
tolas. Por favor, por favor, tome cuidado: Não vá apenas ferindo os outros
de forma imprudente, porque haverá um preço a pagar depois. Eu te amo e
te prefiro em bênçãos para corrigi-lo com castigos.
Estarei visitando cada um de vocês esta semana com esta lição. Eu vou
revelar a você onde você está se perdendo. Serei gentil e convincente. E por
quê? Porque eu te amo ternamente e você me ama e não quer me ofender.
Então, se eu revelar a você como você está me ofendendo, por seu amor
por Mim, você vai parar e tudo ficará bem entre Eu e você.
Então receba a minha benção agora, e a percepção sobre seus próprios
pensamentos e ações agora, e tenha coragem.
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