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O Senhor está tão perto de nós, moradores do coração, e assim solícito o seu 

cuidado e Ele está cuidando de nós e preparando  nossos corações. 

Hoje à noite, eu fiquei um pouco distraída - Tenho certeza de que você está 

cansado de me ouvir dizer isso ... Mas eu estava com Carol no Skype e 

aconteceu que cliquei num Pinterest para obter umas fotos de leões . Algumas 

das coisas mais doces que eu já vi nestes felinos, são a maneira como eles se 

relacionam entre si! Realmente, realmente fascinante e realmente precioso. Eu 

não posso  descrevê-los, mas é um pouco como estar sentado perto de uma 

grande, fogueira quente em uma noite fria. Há um tal conforto nestes animais. 

E é um enigma para mim a respeito de porque eu me sinto assim. 

Então, quando cheguei  em oração eu perguntei ao Senhor: 

Clare: "Senhor, eu não entendo por que tenho um fascínio tão tremendo pelos  

grandes felinos." 

Nós estávamos no Céu, na verdade, no Palácio das Cachoeiras, recostando-se 

na cadeira espreguiçadeira dupla feita de vime branco. Nós tínhamos estado  

lá, quando Judá, o meu grande leão macho se aproximou de nós e colocou  a 

cabeça enorme no meu colo. Eu acariciava as sobrancelhas e bochechas e ele 

docemente fechou os olhos, pego em contemplação celestial do amor de seu 

humano. Tanto amor dos animais aqui. Muito! 

Clare: "Eu não entendo isto, Senhor ... Eu tenho que praticamente me arrastar 

para longe do Pinterest, quando eu chego na página em que aparecem estes 

grandes felinos . 

Então o Senhor me mostrou uma foto de mim mesma  quando eu era apenas 

uma criança pequena, talvez três ou quatro anos. Naquela época, por um ano 

ou assim, eu estava separada de minha mãe, que tinha tuberculose e estava 

em um sanatório. Eu estava hospedada com um casal mais velho e eu  lembro  

de ter sido deixada  sozinha em minha casa ... muito. Eu era muito solitária. 

O Senhor começou a falar: "Quando você era criança você não recebeu  o 

afago suficiente. Em  sua mente, abraçando amor representado, você também 

não obteve  o suficiente. Você é uma pessoa muito tátil e precisa que conexão 

física; você também é muito carinhosa. Para você, Clare, os gatos são as 

criaturas mais fofinhas para amar - alguém que você pode aconchegar-se para 



e se sentir quente e segura. Então, toda vez que você vê estas criaturas, mais 

saudade de mais amor e carinho vem sobre  você. 

" É realmente muito simples.  Você precisa de um monte de amor. Você 

também dá um monte de amor. Quantas vezes por  dia você se aconchega  

com seus gatinhos e lhes diz  que você os ama? " 

Clare : Puxa, Senhor, mais do que eu posso contar. 

"É isso mesmo, e quantas vezes eles seguem você por aí procurando por 

afeição?" 

Clare: Muitas vezes. 

" É um relacionamento reconfortante. Eu lhes dei a você para o conforto 

quando você precisa de um toque, e Estou sempre expressando meu amor por 

você através deles. E, a propósito, eles são fortemente vigiados  por meus 

anjos. " 

Eu certamente sinto  seu amor, Senhor. E eu sinto sua presença através deles. 

É maravilhoso e reconfortante. 

"Então, grandes felinos? Mais conforto! Além disso, você tem o mesmo fascínio 

com eles que toda a gente tem. Eles são seres majestosos, poderosos, bonitos 

e o coroamento da criação no reino animal, ainda dócil e afetuoso. Eles são 

criaturas magníficas e têm relações familiares muito próximas. Isso é uma 

coisa que você também foi  privada  enquanto  criança. Para ser aceito em um 

orgulho, é como ter uma família real. " 

Sim, eu era apenas uma criança em uma  única  família controladora. Então, 

isso era muito solitário ... 

Lembro-me de uma viagem ao Céu.  Estávamos numa  Savannah no Céu e 

uma leoa estava deitada debaixo de uma árvore com seus filhotes. Eu fui 

engatinhando do seu lado  direito e  ela deitou-se na grama. Ela estendeu a 

pata grande  esquerda sobre mim, como uma mamãe,  e colocou no meu 

ombro direito me puxando para mais perto, até que nós nos aconchegamos 

cara a cara e seus pequeninos estavam subindo em cima de mim. Então Jesus 

disse: "Ela não faz isso com todos." E eu pensei, 'Eu aposto que não! Ela come 

os outros, certo? Tola eu fui, eu deveria ter saído desse momento sozinha. Eu 

estimo a experiência com seus leões. 

Jesus continuou: " No céu, meu amor, você não vai ser tão carente, mas você 

ainda tem seus animais. Eu sei como eles são preciosos  para você, e você é 

preciosa  para eles. É um verdadeiro dom e graça de estar tão perto deles e os 

cuidados tão profundamente para suas necessidades. Bem como eu faço. 

Minha noiva lembra-me de muitas maneiras. Demais para contar. 



"Esteja em paz sobre esta afeição, mas não deixe que ela a leve  longe deste 

trabalho que eu te dei." 

Sim, eu tive que FORÇAR a mim mesma para  longe essa página:  Pinterest. 

Foi emocionalmente doloroso! 

Ele continuou: "Você vê, estas são algumas das táticas do inimigo para tentá-la 

fazer  perder tempo. Eu sei que você está ciente de que você disse" não " a um 

envolvimento compulsivo. A maioria das pessoas não percebem o que o 

inimigo está fazendo quando eles têm um verdadeiro fascínio e afeição por 

alguma coisa, seja um hobby, animais, pessoas, qualquer que seja. Ele lhes 

traz conforto a empenha -se com ele. Mas chega um momento em que já não é 

saudável, mas uma fuga da realidade. 

"É por isso que eu tenho avisado a todos vocês que as tentações estão sendo 

preparadas para você. Se o inimigo pode tirá-lo do que é importante, então 

oportunidades que eu lhe der  pelas almas vai passar sem você tirar proveito 

delas e trazê-las a  Mim , dando-lhes conforto e uma palavra que poderia 

transformar seus corações para mim. " 

Você sabe, pessoal, apenas como um aparte. Eu me lembro agora. Eu fui uma 

dessas pessoas ... Você sabe? Provavelmente todo mundo tem um lado como 

este, onde eu ia ficar fascinada com alguma coisa e eu tinha acabado de 

mergulhar nela, por inteiro, de cabeça. E realmente sair pela tangente. Eu tinha 

acabado de levá-la e saí  e corri com isso! Então eu ia ficar cansada disso, e eu 

me pergunto: ' Porque no mundo que eu estava tão ocupada  em torno 

daquilo??? ' E eu percebo, UAU. Isso foi um desvio, que estava me afastando 

de algo mais que eu deveria estar fazendo. Por um tempo eu pensei que a 

música ia ser algo assim, então eu estava muito, muito atenta, juntamente com 

Ezequiel, para discernir se era para eu estar sentada e escrevendo música. 

Porque eu não quero que seja outra coisa a me chamar para fora  e que eu 

estivesse tomando a direção para desviar, e perder meu tempo.  Então, eu 

posso ver o que o Senhor está dizendo, você sabe. Há uma tendência para 

encontrar conforto em coisas fora do Senhor. 

O Senhor continuou e Ele disse: "Basta dizer, minha noiva, que se você negar-

se  a si mesmo agora, eu prometo que no Céu, em breve, você terá tudo que 

você sempre sonhou ou queria. Instantaneamente! E nunca vai ser tomado  de 

você. Eu sei que você já viu o seu Collie no Céu e ele  está esperando por 

você, de fato, muito impaciente! " 

Sim, eu o tinha visto atrás de Jesus e à Sua direita e ouvi seus  latidos  e ele 

estava saltando da direita para a esquerda. Obviamente animado por  me ver! 

Ele continuou: "Oh, as maravilhas da minha criação ... eles abundam como 

nada que você já experimentou e eles estão à sua disposição para sempre. 



Então, Minhas noivas, se você negar a si mesmo um pouco mais, você vai ver 

todos os seus sonhos se tornarem  realidade quando eu os trouxer  para o 

lugar que eu preparei muito individualmente, muito especialmente, apenas para 

cada um de vocês. 

"É demais pedir-lhes  para esperar só um pouquinho? Oh, o sacrifício é tão 

agradável para mim. Não estou dizendo que não haverá mais conforto das 

criaturas. Eu só estou avisando para não permitir que o inimigo use a  

compulsão para distraí-la para  longe de cada uma  de suas missões.” 

"Eu tenho surpresas maravilhosas e reconfortantes  reservada s para todos 

vocês ... e elas estão  tão ansiosas  para ver você como você está para  vê-las. 

" 

E depois que o Senhor disse isso, uma Escritura foi vivificada para mim: 

Romanos 8: 22--23 Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de 

parto até o presente momento. Não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros - 

os frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção 

para filiação, a redenção do nosso corpo. 

O Senhor abençoe a todos vocês. Nós realmente temos algumas coisas 

maravilhosas para olhar para frente! 

 

Tradução: Daiana Pinheiro 

 


