Who You Are To Me, Jesus Speaks on
Portuguese title: Jesus diz: Quem você é para Mim.
Hoje é dia 31 de Maio de 2015
E temos uma mensagem muito doce do Senhor para nós.
O Senhor começou: O título desta mensagem é “Quem você é para Mim”.
E eu perguntei: Senhor, sobre o que o Senhor quer falar nesta noite?
E Ele disse: Eu quero falar sobre o amor. Sobre o jeito que Eu amo. O jeito
que ninguém entende como Eu amo. Veja, na Terra ou é o Eros, ou o Ágape
ao invés de uma qualidade não duvidosa, ou o romântico, ou aquele entre
irmão e irmã.
Mas Eu vejo vocês como o mais fino diamante cravado no mais puro ouro.
No dia seguinte, quando você faz uma escolha pobre, eu venho até você
como seu Marido espiritual para fortalecê-lo. Eu reconheci sua intenção e
honrei ela, e ao invés de focar em seu pobre julgamento, Eu me coloco ao
seu lado para erguê-lo, lhe dar esperança e dar a você até uma compreensão
de si mesmo.
Uma coisa é quando uma pessoa faz do pecado um hábito, outra bem
diferente é quando as pessoas fazem da santidade um hábito, mas nem
sempre conseguem agir como se estivessem no auge do seu auto-controle,
sabedoria ou maturidade.
Assim como um homem abre a porta para uma dama, e até mesmo a
acompanha indo ao seu lado, Eu estou aí, do lado de vocês, gentilmente e
desejando o seu bem estar. Estou lendo em completa clareza a direção que
você está lutando para seguir, e Eu já conheço previamente todos os
obstáculos que você terá que enfrentar.
Eu sou quem enxuga as lágrimas de frustração de sua bochecha quando
você não consegue atingir o objetivo. Eu me sento ao seu lado quando você

está perdido e não sabe como deve agir. Eu escuto com ternura cada um de
seus pensamentos, emoções e aspirações, durante todo o dia
incansavelmente, fazendo com que tudo aquilo que traçar o curso de seu
caminho leve você para os destinos que Eu coloquei em teu coração.
Eu não perco nenhuma oportunidade de fazer parte da sua vida meu amor.
Sua vida é minha vida, bem como somos inteiramente UM.
E o meu ser completamente te auxilia a chegar ao seu destino. Sou Eu que
coloco pensamentos nobres em seu coração, Eu faço isso para que seu
coração pulse naquela direção. Eu coloquei esse desejo em você, porque
sabia que era o padrão do seu DNA e o cumprimento de algo que Eu
planejei no início dos tempos, por mais difícil que seja para sua mente
humana compreender.
Nós tivemos nossos primeiros acordos quando Eu dei à luz você, tivemos
nossos sonhos, nossos próprios planos e resultados que somente Eu posso
projetar com perfeição. Ah sim, o homem traça seu curso, mas é apenas
como um cego assistido pelo meu Espírito, tateando portas abertas e
fechadas que estão diante dele.
Mesmo as portas fechadas têm um importante papel no desenvolvimento de
todos os seus sonhos. Oh Clare, se ao menos as pessoas confiassem em
Mim a ponto de fazer as coisas consideradas “bizarras” que Eu peço a elas,
se ao menos confiassem...
A sua frustração, o seu vazio, as suas perdas, enquanto ficam tateando às
cegas pelo caminho, são apenas produtos do seu orgulho, porque se
recusam a abandonar o que “eles conhecem” a fim de abraçar o caminho
desconhecido onde Eu desejo colocá-los. Com apenas um cão guia pequeno
os levando.
Aqui o Senhor está fazendo uma metáfora à submissão, humildade e
obediência. Eu descobri que Ele não usa as minhas competências
adquiridas na vida. Mas que Ele se deleita em me colocar no meio do fogo
para então realizar Seu plano para minha vida.

O Senhor continuou: Mas muitos já “sabem as respostas” e não conseguem
se render à sabedoria para que Eu os envie. Quanto mais inteligente for
uma alma, maior é o seu risco de fracasso no VERDADEIRO propósito
para sua vida. Seu intelecto é baseado nos padrões humanos, até mesmo as
próprias alturas do pensamento filosófico se tornam um obstáculo fatal no
caminho que Eu os chamei para viajar.
Seu senso de controle de suas próprias vidas, nada mais é do que uma
miragem, eles chegam ao seu próprio destino e lá descobrem que nada pode
satisfazer o seu mais profundo ser. Em seguida eles ficam inconsoláveis, e
se sentem recompensados com um terrível vazio, porque tudo isso que
conseguiram é um fruto de suas próprias habilidades.
Quão raro é encontrar um homem ou mulher que está disposto a morrer
completamente para si mesmos e abraçarem somente a Mim. É por isso que
os tais são o meu tesouro, eles são o meu maior tesouro.
Eles são o meu conforto em um mundo frio e indiferente, onde o glamour
do sucesso conduz as pessoas cegamente e suga suas vidas. Então
entendam meus amores, Eu estimo a vocês e os carrego com carinho para o
seu destino.
Você encontrou-se e decidiu ir contra sua própria inteligência? Por isso
agora Eu sou livre para pintar você como uma tela, com as minhas cores e
formas mais originais, até que você chegue ao estado pleno de tudo aquilo
que Eu sonhava enquanto te criava.
Então você percebe? Como Eu seria duro com você? Você é como aquelas
criancinhas que seguem junto ao Papai, alegres em Sua presença, não
querendo nada além de estar com Ele e trazê-lo alegria.
Como Eu me alegro e Eu canto sobre você... Você é a menina dos meus
olhos, e o brilho mais precioso de uma jóia a ser lapidada com perfeição.
Eu guardo você com enorme diligência, porque minha própria vida foi
investida em você. Oh, quão satisfeito estou com as almas que descobriram
quem eles realmente são e se abandonaram completamente nos braços de

seu Pai amoroso.
Eu abençoo a todos vocês agora, minha Noiva preciosa. Vocês que têm
abandonado a vocês mesmos por Meus desejos e desprezado os louros do
mundo. Oh, como vocês são tesouros para Mim!
Não há nada deixado a vocês, senão uma coisa, e é isso que Eu lhes dou:
Recebam meu amor, meus pensamentos e minha visão de quem vocês
realmente são para Mim. Guardem isso em seu coração e nunca mais
deixem que isso seja tirado de lá novamente.
Translated by Rosaine Dalila Scruff

