Buy of Me Fire Tried Gold (Comprem de mim ouro provado no fogo)
Portuguese title: Quando a estrada não tem um destino real

Que o Senhor te abençoe preciosa família do YouTube, hoje é dia 06 de
maio de 2015, e eu passei um tempo em adoração e durante esse tempo o
Senhor me confortou sobre algumas questões que eu estava permitindo que
tirassem a minha paz.
Então, logo que começamos a conversar eu perguntei a Ele: Senhor, sobre o
que o Senhor gostaria de falar hoje à noite?
E o Senhor respondeu: Sobre Morrer para si mesmo. Este é um conceito
que não é muito pensado nesses dias, mas não disse Eu que se o grão de
trigo que cai na terra não morrer, fica ele apenas, mas se morrer, dá muito
fruto?
Aquele que amar a sua perde-la-á, e aquele que odeia sua vida neste mundo
a manterá para a vida eterna. (João 12: 24-25)
E o Senhor continuou:
Há tanta coisa para as pessoas fazerem, mas elas se revestiram de suas
zonas de conforto. E elas vivem somente onde se sentem atraídas a viver,
elas escolhem tudo a seu gosto, e é por isso que muitos estão perdidos e
solitários, andando por uma estrada sem destino real, que não seja manter
seu status e viver para os prazeres da carne.
O inimigo usa a carne para prender uma alma em seus gostos e desgostos:
onde viver, com o que trabalhar, como se vestir, o que comer, como estar
seguro. Mas eu digo: Vocês devem viver como os pardais! Para serem
livres para viver para o Espírito, e seguir a MINHA vontade para sua vida.
Você só tem que olhar ao redor e ver a infelicidade daqueles que vivem
para o conforto de seus próprios corpos. Alguma coisa está morta dentro
deles, a centelha da vida foi enterrada camada após camada, após camada
de gostos e desgostos segundo a carne.

A vida é uma aventura cheia de novas experiências, quando se vive em
MIM.
Então eu disse: Senhor, parece que o Senhor está se preparando para nos
mover.
E o Senhor disse: Clare, com você ainda não. Você sabe o movimento que
eu tenho em mente para você. Você não escolheu onde viver, eu o escolhi.
Você obedeceu. Foram oferecidas outras alternativas a você, mas você em
cada uma delas, escolheu o que Eu queria. É por isso que você vive por
dentro. Se você tivesse vivido para si mesma, bem... não queira nem
saber...
Eu disse: Eu estaria em uma casa de repouso Senhor?
E Jesus respondeu: Possivelmente.
E então Ele continuou: Minha Noiva, quando você vive para si mesmo,
você frustra Meu plano para sua vida... Você limita o que eu queria fazer
com você. O lugar onde você vive é extremamente importante para o
cumprimento de meu plano para sua vida. De nenhuma maneira você tem
como saber o que certo movimento trará para sua vida. Você só consegue
ver as partes mais rasas e externas de toda a situação, você vê apenas: O
clima do lugar, as oportunidades de trabalho, seus parentes, a cultura e até a
aparência de um lugar.
Mas Eu olho para o lugar e vejo se ele é um ajuste espiritual para você. Se
é o lugar que você precisa estar para crescer espiritualmente, para tocar
vidas, um lugar que realmente se encaixa com meus planos para sua vida.
Então eu disse: Sim, senhor, eu me choco quando as pessoas dizem que
estão indo morar em um lugar apenas porque “gostam” de tal lugar. Eu
costumava fazer isso, mas o Senhor usou dessas situações para moldar
minha vida.
E o Senhor respondeu: Sim, eu posso usar qualquer circunstância como
uma oportunidade para crescer. Mas eu prefiro colocá-lo onde eu sei que

você vai amadurecer e avançar o mais rápido possível. Mas para que isso
aconteça eu preciso que você se separe de seus próprios gostos e das coisas
que você não gosta.
Eu respondi: Sim, quando fomos em turnê em nosso ônibus, eu me lembro
que fomos para Iowa no auge do inverno, e para a Flórida no pior calor do
verão. O Senhor certamente colocou a nossa carne em um teste.
E o Senhor respondeu: É isso que eu preciso de meus vasos para honra:
flexibilidade e uma vontade de ir onde eu levar, e quando eu levar.
Há tanta riqueza em uma vida vivida no Espírito e muito sedimento em
uma vida vivida para a carne.
Meus filhos, tenho coisas tão maravilhosas para vocês fazerem, mas a sua
obstinação em escolher o seu local me mantém como que de mãos atadas.
Existem conexões esperando para serem feitas, um alargamento de seus
horizontes e aprofundamento de sua compreensão, se você pudesse viver
sob o jugo da obediência.
Não há nenhuma razão para que uma pessoa fique amarrada a uma casa,
um pedaço de terra, uma cidade, um país. O Mundo é um lugar excitante
com muitas oportunidades para aqueles que estão dispostos a viver para o
Espírito unicamente, e ir para onde eu os enviar.
Então eu respondi: Senhor, eu sei que falhei com o Senhor por causa do
medo do novo, medo do diferente. Eu ainda hoje me arrependo de não ter
participado do projeto “Jovens com uma missão” na Holanda, Senhor.
E o Senhor respondeu: Sim, mas eu vim de novo até você não vim? Eu fiz
um trabalho em torno de sua vida e você está onde eu quero que você esteja
no presente. Mas tantos inviabilizam os planos que tenho para suas vidas,
mantendo-se ao passado e que é familiar e confortável.
Jeremias 29:11 diz: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para
vós, diz o Senhor, planos de paz e não planos de calamidade, para vos dar

um futuro e uma esperança.
Mas você vai confiar em mim? Você vai reconhecer que eu sou Deus e não
há outro? Que Meus planos são muito superiores aos seus planos? Que
nada é impossível para mim? Você pode confiar em mim com sua vida?
Você tem que entrar em acordo com estes problemas e se decidir, se você
está a viver a vida de plenitude que eu os chamei a viver.
E eu disse: Ai Senhor, parece que vamos ficar em torno desse assunto por
um longo tempo.
E o Senhor respondeu: Isto é para aqueles que virão depois de você, Clare,
e para aqueles que estão ouvindo agora e estão sentindo um puxão em seu
coração para fazer algo totalmente diferente com as suas vidas.
Eu determinei daqui, do meu ponto de vista no céu, e vi as possibilidades
para os meus filhos na Terra. Eu tenho visto todos os lugares que lhes
convinha perfeitamente, mas esses lugares nunca entraram em suas mentes,
e nem ao menos eles me buscam para descobrir onde eu queria que eles
estivessem.
Ouça: Eu lhe dei a vida, força e um propósito. A esperança e a unidade para
você seguir em frente. Por favor, não ignore isso. Torne sua principal
prioridade me buscar até me encontrar e saber exatamente onde EU quero
que você esteja. Deixe na pendência todos os seus planos e os seus sonhos
que ficam te chamando e me busque. Você nunca irá se arrepender.
Preste atenção àquela inquietação que parece que algo não se encaixa bem
com este plano ou aquele plano. Essa “inquietação” é o meu Espírito
intervindo e explorando à sua volta, porque eu tenho algo muito melhor
para você, no meu melhor tempo.
Percebe? Quando você vem me servir, sua vida já não é mais sua. A
maioria das pessoas no entanto, ainda tenta executar a sua nova vida em
Mim em duas faixas. O que elas querem e o que Eu quero. Mas o que Eu
quero, elas encaixam dentro do contexto do que elas querem.

Em vez de abandonar totalmente a sua vontade e seu caminho para mim,
elas se comprometem e depois ficam esperando ser felizes e realizadas.
Mas isso NUNCA vai acontecer, até que elas abandonem TOTALMENTE
seus planos.
Alguns ainda estão atendendo às expectativas de seus pais na terra.
Alguns ainda têm seus olhos sobre um objetivo de carreira e prosperidade,
e dentro desse contexto eles escolhem o que ELES acham que é a Minha
vontade.
Mas eles estão tão longe da verdade, que ficariam chocados se eu revelasse
isso a eles. No entanto, EU conheço o curso que eles estão segurando sua
preciosa vida, e sei que esse curso irá levá-los para a mediocridade e a
infelicidade. Eu só posso esperar até que eles descubram “afinal” que
aquilo não é o que eles queriam.
Mas, infelizmente, até então, mais da metade da sua vida é gasta, e a
doença tem encontrado seu caminho em seus corpos.
Eu estou dizendo isso para seu próprio bem, meus filhos... Escolham a mim
e a minha vontade com uma fé intransigente e com clareza. Busquem a
mim e esperem em mim.
Coloquem de lado seus projetos, deixem seus pais terrenos conduzirem a
vida deles, mas você: Siga-me.
Muitos estão confusos sobre o que significa honrar e obedecer a sua mãe e
pai.
Mas honrar ao pai e à mãe não significa deixá-los tomar o meu lugar em
sua vida e deixá-los ditar o que sua vida deve ser. Honrá-los em sua
velhice, como ajudá-los, você pode fazer, você pode comemorar
aniversários com eles, tratá-los com respeito e reverência em todos os
negócios, mas NUNCA lhes deem o leme. Isto é algo que deve ser dado
unicamente a mim, e a Mim sozinho.

Não está escrito, que qualquer um que ama seu pai ou sua mãe mais que a
mim não é digno de mim; qualquer um que ama seu filho ou filha mais do
que a mim não é digno de mim. Mateus 10:37?
Então o Senhor me fez lembrar da igreja em Laodicéia. Esta igreja foi uma
igreja morna, e eu acredito que foi uma igreja que viveu por seus confortos
e para manter seu status até que o fogo interior em suas almas apagou.
E o Senhor continuou:
Apocalipse 3: 17-19 diz: "Eu sou rico, e tornei-me rico, e não preciso de
nada", e você não sabe que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu
aconselho você a comprar de mim ouro refinado pelo fogo para que você
possa tornar-se rico, e vestes brancas, para que você possa vestir-se, e a
vergonha da tua nudez não será revelada; e colírio para ungir os olhos, para
que vejas.
Aqueles a quem eu amo, eu repreendo e disciplino; portanto, seja zeloso e
viva sua vida por Mim e unicamente por mim.
Eu te abençoe agora com a coragem. Coragem de negar-se a si mesmo,
pegue sua cruz e siga-me.
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