Part 5 Who I can protect and Who I cannot protect (Quem eu poderei e
quem eu não poderei proteger)
Portuguese title: Após o Arrebatamento - Quem Jesus poderá e quem Ele
não poderá proteger
Hoje é dia 06 de março de 2015. E eu comecei a falar com o Senhor
dizendo:
Senhor, eu estou sentindo que devo falar sobre quem o Senhor pode
proteger e quem o Senhor não pode proteger.
E o Senhor respondeu: Fui eu que trouxe isso ao seu coração. Sim,
realmente, a humildade, o auto-controle, honestidade e a caridade são
absolutamente essenciais se você quer que eu vá com você.
Se você está acostumado a liderar e fazer o seu próprio caminho, você não
se dará muito bem como líder. Mas se você está inseguro de si mesmo e
sabe que precisa de mim mais do que nunca, você vai se destacar como
líder.
Meus filhos, os caminhos do mundo que você aprendeu são totalmente
inadequados aqui. Eu protejo aqueles que se humilham perante mim. Se
você está pulando orgulhosamente com todas as respostas, isso está
vinculado à destruição.
Logo você será quebrado quando perceber que tudo o que lhe foi ensinado
por amigos e família passar por diante de seus olhos. Eu estou apenas
esperando que quando você chegar ao chão, implore por perdão por seu
orgulho e arrogância.
Eu estou preparando o solo que será a base para que você possa sobreviver
às provações que estão agora mesmo à sua porta, tanto em seu corpo
quanto em sua alma.
Se você se humilhar diante de mim, eu certamente estarei com você.
Mesmo que você tenha o hábito do orgulho e da arrogância de longa data,

se você está ciente desse seu pecado e quer ser liberto, eu irei trabalhar isso
em você.

Mas se você insistir em sua própria sabedoria, posso fazer muito pouco por
você. É de extrema importância que você coloque os outros antes de si
mesmo. Quando eu vim para o mundo eu não me exaltei sobre ninguém.
Não, eu dobrei meu joelho e em humildade eu lavei os pés dos meus
discípulos. Isso é o que um líder faz, ele ou ela, cuida dos interesses dos
outros.

Alguns de vocês vieram de famílias muito humildes e já viram algo sobre
isso que estou falando. Outros terão uma luta porque eles não têm bons
exemplos. Não deixe que isso o desanime, porque eu estou completamente
dedicado em sua reconstrução. Eu não vou abandoná-lo à sua arrogância;
mas irei instruí-lo e irei levar você a vir até mim sinceramente querendo
mudar.
Muita coisa, inclusive sua própria sobrevivência e a sobrevivência de seus
entes queridos vai depender de sua total confiança em mim e nos meus
caminhos. Eu sempre, sempre ofereço uma saída para aqueles que se
humilham e confiam em mim.

Ainda que os montes se abalem e os mares rujam, eu estarei com você e
nunca irei abandoná-lo. Você será conhecido por seu amor e humildade.
Você irá reconhecer aqueles que são sinceros porque eles são humildes
autênticos.
Quando você age em raiva, quando revida uma agressão, quando contende
e quando insiste nesses caminhos, você está comprando seu bilhete para a
derrota.
Acima de tudo, preservem suas almas dando a sua vida por mim. O
primeiro passo na escada de humildade que leva ao céu é reconhecer que

você falhou com sua vida, que você tem pecados, que feriu outros, que
tomou decisões tolas e imaturas, e negligenciou àqueles que você deveria
dar respeito e apoio.
Aqueles que você deveria ter escutado, e respeitado, especialmente os mais
velhos.
Então, depois de ter feito de sua vida uma confusão, você precisa entregá-la
para mim incondicionalmente. Diga: Senhor, eu pequei, pequei e pequei,
não sou digno de Ti, mas imploro por teu perdão. Eu me arrependo de
minha vida egoísta e arrogante que tenho levado, me perdoe. Eu imploro
que o Senhor me lave em teu sangue e me livre de todo mal em meu
interior. Eu quero nascer de novo, fresco, feito à sua imagem.
Eu Te dou minha vida, incondicionalmente. Recebe-me, guia-me, salva-me.
Junto com isso ore o Pai Nosso como eu ensinei e apenas espere, porque
começarei a fazer ajustes imediatos em você.
Aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração. Eu deixei a você
inúmeras cartas de amor, leia essas cartas, acredite nelas, permita que elas
criem raízes em seu coração. Não há alegria comparada a conhecer-me e
amar-me. Este conhecimento de Mim e de meu amor por você é o que irá
sustentá-lo a cada provação.
Não importa o que você passar, eu estarei lá do seu lado direito, segurando
sua mão e falando com você, confortando você. Nada pode separar você do
meu amor, nada.
Não há nada na terra ou acima da terra, não há alienígenas, não há morte, e
até mesmo quando você cai eu ainda estou ao seu lado para buscá-lo de
volta. Nada pode separar você do meu amor.
Então, não tenha medo quando você falha. É esperado que você cometa
erros ao longo do caminho, é esperado que você falhe, mas eu sempre irei
levantá-lo de volta. Não corra de mim quando você falhar, chame por mim.

Não fuja de mim, corra para mim. Eu vou carregá-lo em meus braços num
abraço completo e irei enxugar suas lágrimas. Eu não condeno você, eu não
sou um homem. Não, eu te amo. Antes mesmo de você falhar eu já sei que
você falhará, eu já estou ali, disposto a levantar você.
Saiba e entenda com pleno conhecimento que eu nunca, nunca te
abandonarei. Mesmo quando você não pode me sentir, eu estou aí apoiando
você, pronto para vir em seu auxílio, te perdoar e te restaurar. E você agora,
sabendo disso, eu quero que siga em frente com total confiança em mim.
Deste dia em diante, sua vida não é mais sua, é minha... Minha para lhe
acalentar, orientar e trazer você para a glória, comigo no paraíso.
Não tema nada, porque eu estou com você sempre. E onde eu estiver, você
também deve estar, porque eu vim adiante de você para lhe preparar um
lugar. Um lugar onde estaremos juntos para sempre. Eu não sou um
homem, eu não te amo como um homem. Eu sou Deus e você nunca
encontrará um limite em meu amor por você, porque em meu amor não há
limite.
Sou eternamente seu e você é agora eternamente meu.
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