
Attacks Against the faith are on the way against the Rapture.

Portuguese title: Aquela curiosidade que nos conduz ao pecado || Ataques 
contra a fé 

Hoje é dia 30 de Março de 2015, são 05:18 da manhã.

O Senhor Começou a mensagem:

"À medida que o tempo se aproxima, haverão mais e mais ataques contra a 
fé e a esperança, ataques que são mais vigorosos. Satanás tem preparado 
algo grande para desencadear. Os ataques contra a fé de vocês serão 
ferozes. Eu quero que todos vocês se preparem para permanecer.

Insistam que Deus é correto, fiquem ao meu lado e insistam que Deus é 
justo.

Eu quero dizer com isso que vocês devem pregar todos os ataques na 
muralha da mentira, não permitam que essas sugestões contrárias fiquem 
passeando por suas mentes. 
Não se distraiam com esses pensamentos, coloquem-nos imediatamente 
para fugir de suas mentes com essa escritura:

Nenhuma arma preparada contra mim terá sucesso.

Você terá uma resposta para qualquer um que o acusar. Esta é a herança dos
servos do Senhor: Sua vitória vem de mim, declaração do Senhor. (Isaías 
54:17)

Nenhuma arma preparada para ser usada contra você terá sucesso porque 
você refutará todos que tentarem acusá-lo. Isto é o que o Senhor fará por 
seus servos: Irei defendê-los, e honrar minha noiva, Eu vos defenderei 
perante o acusador. Eu lhes disse o que irá acontecer, eu tenho dito que 
estou voltando para  você buscar para Mim mesmo, e o inimigo fará uma 
última série de tentativas par fazê-lo cair. Ele usará incredulidade e 
desespero para que possa levar almas para longe de mim. 

Eu lhe digo: De nenhuma maneira você deve acreditar em qualquer coisa 
que lhe cause dúvida, medo, ou alguma calúnia ao meu respeito ou de meus
vasos de honra. É em momentos de extremo medo e confusão que o 
inimigo leva vantagem e tenta destruir sua fé.



Quando você sentir essas coisas (medo e a confusão), você está lidando 
com um demônio. Eu sei como é difícil para você separar o estado 
emocional em que está e expulsar o opressor. Mas é por isso que Eu estou 
avisando, é por isso que Eu estou lhe dizendo: Não tente lutar contra essas 
coisas sozinho, eles podem dominá-lo, por isso você deve clamar a Mim.

Defenda sempre a minha honra, retenha o que você tem percebido ser 
verdade, não deixe que a alavanca do inimigo se solte para atingi-lo sobre 
aquilo que você já sabe que é verdade, não dê ouvidos a argumentos 
inteligentes, não dê razão ao inimigo.

Quando você sente a realidade que Eu lhe dei, ameaçada, melhore o padrão
e lute. Não permita que seu coração e mente se afundem. Estamos em 
guerra aqui, e esta é a última chance do inimigo de levar almas cativas. Um
prevenido vale por dois. Ore com frequência.

Diga a mim: Senhor, livrai-nos do mal.

--- Neste momento, meu marido Ezequiel queria acrescentar algo que ele 
disse ter recebido do Senhor, e o Senhor me disse: Ele está certo.

E a mensagem foi:  Qualquer perturbação da paz e da alegria é o trabalho 
de um demônio. Quando você sente medo, pare e use a minha palavra e 
destrua essa mentira. Medo, ansiedade, insegurança, dúvida, pânico, todas 
essas são armas de guerra utilizadas para desativar e destruir você. Dúvida, 
medo e confusão, são sinais de intervenção demoníaca. Pegue sua espada e 
os destrua.

Eles vão tentar, mas quando eles vêm contra você de um caminho, eu vou 
ajudá-lo a combatê-los em sete caminhos. 

Eu vou espalhá-los e colocá-los em fuga, mas eu preciso de sua 
cooperação.

Então o Senhor Jesus continuou a falar comigo: Clare, tente descansar em 
Mim, tente reconhecer que estou realmente falando com você. Por favor, 
isso é tão importante, não permita que sua mente fique à deriva, nem sequer
por um momento. OK?

Clare: Sim, eu comecei a vacilar quando eu estava escutando a Ele. Eu 
disse: Ajude-me Senhor.



O Senhor disse: Eu vou ajudá-la, eu sou. Essa mensagem é tão importante 
para preservar a paz, você já pode ver como o inimigo tem estado a 
trabalhar tentando desfazer o bem que fizemos juntos. Tentar roubar a 
alegria, plantando rumores, denegrindo você e todos os profetas a quem Eu 
tenho dado sabedoria sobre essas horas. Você não deve deixá-los ter 
sucesso, defenda-me e defenda minha honra. Defenda a minha fidelidade, 
defenda o meu compromisso com a minha noiva para trazer-lhe alegria 
completa e feliz paz em meu reino.

Clare: Devemos sempre declarar: Jesus, Eu confio em Ti!!

Quando você sentir qualquer inquietação em seu espírito, ele está sob 
ataque. Não deixe o inimigo chegar nem de longe para roubar sua paz, 
pegue sua espada e batalhe. Esse intervalo não durará muito tempo, mas 
será intenso. O que eu disse, digo novamente: Um prevenido vale por dois.

Eu disse: Senhor... (Acabei nem precisando fazer a pergunta  o Senhor já a 
respondeu):

Jesus: Não fui eu que disse que protegeria as comunicações? Mas eles 
dizem que um ataque de pulso eletromagnético atacará a primeira linha de 
comunicação eletrônica, internet e computadores.

O que “eles dizem” e o que “Eu posso fazer”, bem meu amor, não há 
comparação. Eu SOU. Eu Sou acima de suas formas e tenho a intenção de 
usar a internet para conectar meus filhos até o último momento. Sim, 
haverá falta de energia que afetará muitas comunicações, mas Eu não 
permitirei que as comunicações se acabem totalmente. Isso será apenas 
algo temporário. Você não pode confiar em Mim Clare? Veja, aí vem seu 
orgulho novamente. Se você não combatê-lo, você irá acreditar nele.

Clare: Senhor, eu lamento, eu queria apenas ter certeza de que o inimigo 
não tenha chegado até aqui.

Jesus: Sim, eu te compreendo por isso,  eu vejo que é mais do que apenas 
isso, alguma coisa é realmente seu raciocínio humano, mas Eu te amo. Eu 
não irei te abandonar mesmo quando as vezes você questiona o seu Deus. 
Porque em essência você está me dizendo: Tem certeza disso Senhor? 
Porque “eles” dizem que a comunicação será a primeira coisa que eles irão 
derrubar. Tem certeza Senhor? Percebe quão ridículo seu raciocínio é neste 
ponto?



Clare: Sim Senhor, eu sou culpada, me perdoe e me ajude.

Jesus: Não é isso que estou fazendo agora?

Clare: Sim Senhor, mas quando a primeira vez que isso começar a se 
manifestar, por favor, lembre-me de meu orgulho por favor.

Jesus: Sim, Eu farei isso. Levarei você a trabalhar isso em sua mente. Além
disso estou também trabalhando na mente das pessoas que ouvirão esta 
mensagem, para que eles possam perceber o que está afetando sua fé 
também.

Clare: Quer dizer que eu não estou sozinha nessa?

Jesus: Não está. Eu tenho lidado com Israel por quantas centenas de anos, e
ainda assim eles estão incrédulos e obstinados, Eu conheço a natureza 
humana. Vamos seguir em frente. Meu amor, suas falhas são comuns a toda
a humanidade, e eu já não te disse antes meu amor? Eu procurei pelo 
candidato menos qualificado para me servir com essas capacidades e 
encontrei você. Vocês, meus pequeninos, minha noiva, são singulares e 
especiais.

Fechem uma porta de ataque contra vocês: percebam que o inimigo sempre
está desclassificando vocês e reduzindo vocês, ele diz: Você é tão estúpido!
O que você pensa que sabe? Quem você pensa que é? Deus fala com você? 
Você deve estar brincando! Você é um fracasso! Você nunca será nada na 
vida! 

Em seguida ele agita você a pecar por ciúme e começa: Agora olhe para o 
fulano, ele “sim” é alguma coisa! Ele é brilhante e qualificado, e você? 
Você nunca valerá nada! Tudo isso em que você acredita é uma mentira! 
Você vai ver...

Então minha noiva, você percebe como é perigoso abrir uma porta para a 
insegurança? Feche-a! Diga: Eu posso todas as coisas em Cristo que me 
fortalece! E silencie essas vozes! Fim de argumentação! Diga: Meu Deus é 
fiel para proteger-me e instruir-me!

Agora, se essa voz tentar difamar a Minha Pessoa, queridos, Eu espero que 
vocês me defendam. Levantem-se e defendam minha honra! Quão 
abençoado sou quando vocês calam essas vozes dessa maneira!



Percebem, estou lhes dando lições de como lutar contra os ataques que o 
opressor tem planejado contra vocês. Por favor, prestem mais atenção.

CLARE: O Senhor pediu que eu compartilhasse com vocês algo a respeito 
do grande número de pessoas que têm sido abundantemente agravadas 
pelas mentiras que estão sendo levadas a acreditar sobre o arrebatamento.

Temos que tomar cuidado com nossa curiosidade. Todos nós queremos 
entender os sinais, e que Ele está vindo, mas isso pode nos levar a uma 
indigestão espiritual e muita confusão. As vezes buscamos muitas 
informações para abandonar a insegurança, mas o Senhor me disse que 
quando o Espírito testifica de que você já ouviu a verdade, e é ungido, pare 
de procurar por outras coisas. Isso é um sinal de incredulidade.

Ao invés de ficar procurando por inúmeras coisas, agarre o que lhe foi 
dado, medite naquilo, e não deixe a curiosidade atraí-lo para uma 
armadilha, porque sua curiosidade certamente tentará fazer isso.

O inimigo usa a nossa curiosidade para praticamente todos os pecados que 
ele quer que cometamos. Ele sabe que pessoas boas não querem ouvir 
coisas más, mas ele pode levá-las pela curiosidade, a ficar vasculhando 
várias fontes, e ele pode causar confusão, que leva à descrença e a uma 
crise de fé.

Especialmente agora, com o Senhor nos advertindo o que o inimigo tem 
planejado para nos desviar de nossa fé. Tenhamos muito, muito cuidado 
com QUEM nós iremos escutar. Se temos achado fontes que sabemos ser 
boas, e que têm contribuído para o nosso entendimento, consideremos pois 
com muito cuidado não beber de águas questionáveis de outras fontes.

Lembro-me de uma escritura que o Senhor sempre me traz à mente quando 
estou vagando inquieta e curiosa: Bebe água da tua fonte, e a corrente de 
teu poço (Provérbios 5:15)

Ao mesmo tempo que essa escritura se refere à imoralidade, ela também se 
aplica a professores e fontes de informações. Tenhamos cuidado para que 
não sejamos contaminados com nenhum parasita de águas infectadas, 
especialmente agora, quando as apostas são altas.

Meu pensamento é que se você está ficando inquieto, assista a um bom 
filme santo, como “Deus não está morto”, ou Jesus de Nazaré.



Isso é o bastante para mastigarmos por enquanto.

Então o Senhor Jesus disse: Eu apenas gostaria de acrescentar algo mais: 
Minha noiva, se você for fiel e tomar esta palavra de coração e for 
obediente, eu irei protegê-los das armadilhas do inimigo que tentam lava-
los ao medo.

Minha benção é sobre todos vocês, que nada os assuste ou perturbe, eu sou 
seu Deus e você é minha noiva.

Translated by Rosaine Dalila Scruff 


