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VOCÊ É PRECIOSO, TÃO PRECISOS PARA MIM (Visão) 

 

Visão - 25 de outubro de 2019  

 

Escrituras:  

Salmos 139 

João 3:1-8  

 

Eu vejo o glorioso Senhor na minha frente, tão glorioso. Eu estava            

cantando. 

Jesus está estendendo ambas Suas Mãos e nelas está o meu coração            

de carne. Ele está usando um roupão dos mais incrível. Tudo o que vejo é               

luz, luz, tão limpa e não há um cisco de escuridão ou pecado. 

Eu me sinto tão indigna e grito "eu sou um pecador". Meu espírito             

reconhece Seus caminhos e pensamentos que são muito mais elevados e           

digo: "Não posso alcançá-Lo, Senhor, não posso alcançá-Lo." 

Ele é tão glorioso, tão majestoso, tão puro, tão cheio de amor, que é              

tão alto que parece impossível se tornar como Cristo. Então, Jesus, desce do             

Seu corpo glorioso e fica diante de mim. Ele está vestido como homem,             

conservador, comum. Ele está usando o boné de beisebol da marinha.           

Lembro-me de quando Ele veio a mim em 2005 dessa forma. 

Ele não parece a mesma pessoa, mas quando Ele olha para mim e sorri, é               

exatamente o mesmo rosto, brilhante, ainda na carne. É como se toda a Sua              

glória estivesse velada, coberta enquanto Ele está ao meu lado.  

Ele fala comigo:  

"Se você pudesse fazer tudo com suas próprias forças, não precisaria           

de mim, Jacky". 

Jesus na carne abre as Suas mãos e me mostra que Ele ainda segura o               

meu coração e é tão pequeno, tão delicado. Eu digo a Jesus: 

"Esse é o meu coração?"  

“Sim” Jesus responde: “Sim, é Jacky e é precioso para Mim.” 

Eu não sei o que dizer, então continuei olhando para o pequeno            

coração em Suas mãos. Eu pergunto a Jesus: 

"Por que é tão pequeno Jesus?"  

Ele sorri para mim com um sorriso tão bonito que fiquei impressionada            

com a resposta Dele. 

“Esse é o coração que Eu te dei quando você nasceu. Esse é o seu               

coração, Jacky. Você se lembra quando falei com Meus discípulos que, a            
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menos que eles venham como crianças, ninguém pode entrar no Reino de            

Deus?” 

“Sim, Senhor, eu lembro! Mas o que isto significa realmente?"  

Jesus sorri novamente, tão brilhantemente e com grande alegria         

proclama: 

“Oh, a alegria de se pertencer a Mim, Jacky! Ó que alegria de você Me               

dar o seu coração, pois somente Eu posso preservá-lo. Quando você coloca a             

sua vida em Minhas Mãos Jacky, você nasce de novo. A sua antiga vida se               

foi para sempre! Este é o seu novo coração, Jacky, que estou preservando,             

cada centímetro dele. É limpo, é novo. Ó que maravilha, quando você é             

nascido de Deus pelo Meu Espírito.” 

Eu comecei a ver as coisas sob uma nova luz e digo:  

"É verdadeiramente maravilhoso, Senhor, tão maravilhoso que eu não         

tinha ideia do quanto você cuida do Meu coração!" 

“Sim Jacky, sim, Eu faço isso minha filha. Todos os Meus filhos são             

exatamente isso, filhos. Meus filhos confiam em Mim com suas vidas. É a             

única maneira de preservá-los, é a única maneira de consertar seu coração            

partido. 

"Eu te amo Senhor, mas eu sou tão imperfeita; eu sou um pecador,             

Senhor!" 

Jesus fala novamente comigo: 

“Jacky, você está limpa por causa do Meu sangue derramado por você.            

Você está limpa por causa da Minha Palavra que Eu tenho lhe falado, e não               

da palavra do homem Jacky, mas da Minha Palavra. 

Jesus então parece triste por um breve momento, cheio de tristeza.           

Ele olha para o meu rosto cheio de preocupação e sussurra: 

“Sim, Jacky, Eu sou um homem de dores, e familiarizado com           

tristezas. O Meu coração está quebrado todos os dias, querida Jacky, todos            

os dias, dá para acreditar? 

Olho para Jesus perplexo porque Eu sei que Ele é o SENHOR do             

SENHOR e o Rei dos reis. 

Jacky, Eu não sou o que as pessoas pensam de Mim. O homem tem              

tanto distorcido o Meu verdadeiro amor pelos Meus filhos, eles são tão            

severos e julgadores. Isso não é do Meu coração, porque Eu sou humilde e              

gentil de coração.” 

Falo com Jesus calmamente:  

"É por isso que você vem a Mim Jesus para me mostrar quem é você?" 

“Em parte Jacky, mas muitos não aceitam quem Eu realmente sou. É            

por isso que Eu fui tão odiado. Está é a razão do porque Meus verdadeiros               

filhos são tão odiados. EU SOU ama Jacky, mas a verdade é que, Meus              

caminhos elevados de amor custam muito, e por isso é rejeitado. Eu sou             

rejeitado, sim, até mesmo, pelo Meu próprio povo.” 
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Concordo com a cabeça, entendendo um pouco mais. 

Jesus ainda está segurando meu pequeno coração em Suas mãos e           

sorri. 

“Você está crescendo e Eu estou aqui para incentivá-la. Eu estou aqui            

para dizer que Eu tenho o seu coração em Minhas mãos e Eu estou              

protegendo o que é Meu e você é Minha! 

Jesus continua:  

“Diga aos Meus filhos Jacky como Eu os amo. Diga aos Meus filhos             

para continuarem em amor, mas também deixe para trás aqueles que não            

os recebem eles. É o Meu povo Jacky que luta contra Mim em cada passo.               

Eles lutam contra o Meu amor. Eles lutam contra a Minha palavra e todas as               

Minhas coisas preciosas”. 

"Diga aos Meus filhos que Eu estou trazendo muitas novas almas ao            

Meu Reino. Novos filhos cujos corações tem sido esmagados pela igreja e            

são ensinamentos fabricados sobre Mim." 

"Diga aos Meus filhos para não se entristecerem com aqueles que tem            

Me rejeitado. Verdadeiramente, esta é a última colheita e trará glória ao Meu             

Nome". 

"Luta na boa luta, Meu filha, pois bem-aventurados os puros de           

coração, porque eles verão a Deus". 

“Minha filha, Meu coração é puro e imaculado. Tudo o que mantenho e             

toco é limpo. Isso é um mistério, uma verdade do maná celestial            

profundamente escondido. Em verdade vos digo que a menos que um           

homem nasça de novo, ele não pode ver e nem entrar em Meu Reino”. 

Então, na visão, vejo Jesus em pé em uma plataforma mais alta, como             

no começo. Suas roupas são de um branco brilhante, seus cabelos brancos            

como a neve e Ele está usando uma coroa, uma que Eu nunca vi antes, e                

está cheia até a borda dos maiores diamantes que eu já vi. Tudo está              

brilhando! 

Jesus abre as mãos e vejo meu pequeno coração nas palmas das mãos             

e depois fecha as mãos como as pétalas de uma rosa delicada. Depois, Jesus              

abre Sua mão novamente e eu vejo Jesus colocar este belo diamante em             

Sua coroa - eu sabia que este era o meu coração. Então Jesus fala com               

ternura: 

"Filha preciosa, você é tão preciosa, tão preciosa". 

“Diga a eles Jacky, diga a Meus filhos o quão precioso é cada um              

deles. Diga a eles que Eu os amo. Diga a eles que Eu os conheço por nome.                 

Diga que Eu estou sempre com eles. Diga a eles que eles são uma jóia               

preciosa em Minha coroa, sim, tão preciosa, sim, tão preciosa ”. 

“Continue falando Jacky que Eu volto muito em breve. Não desanime,           

filha, lute a boa luta da fé. 

Acredite em mim, valerá a pena! Confie em Mim nisto!”. 
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Então eu vejo Jesus se virar para ir embora, mas então Ele se vira              

rapidamente e sorri para mim e vejo em suas mãos que Ele ainda está              

segurando meu coração! 

Ele sussurra: 

"Tão preciosa Jacky, tão, tão preciosa". 

 

VISÃO TERMINA  
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