Troubled Waters Jesus Speaks On What Is To Come Part 10
Portuguese title - Águas turbulentas – Caos após o Arrebatamento
Hoje é dia 15 de Março de 2015.
E o Senhor começou esta mensagem: Águas turbulentas.
Disse ELE: Águas Turbulentas. Seu país está entrando em águas
turbulentas, enquanto falamos. Esquemas já estão em vigor para entrarem
em ação após um assalto em sua terra.
As nomeações já foram feitas e os que foram treinados estão apenas
aguardando na frente, para serem chamados. Será um jogo muito bem
orquestrado de eventos para fazer essa nação cair de joelhos.
Muitos dos que evitam e não querem ouvir “más notícias” serão apanhados
completamente desprotegidos e cegados. Muitos não têm idéia de quão
corrupta é a liderança e consideram aqueles que culpam o governo pelo
ocorrido do dia 11 de Setembro de 2001 malucos e monges da teoria da
conspiração.
Estes serão os mais confusos, porque sua vida girava em torno de seu
próprio conforto, e em torno de manter esse status. Nunca em um milhão de
anos eles acreditam naquilo que está sendo feito contra eles, sua atenção
está totalmente fora do que está se movendo a uma velocidade alarmante.
Haverá confusão em massa e pânico quando tudo explodir. O
desaparecimento de tantos membros de famílias fará com que algumas
pessoas tenham ataques cardíacos fatais e outras pessoas cometerão
suicídio.
No entanto, haverá um remanescente que irá finalmente sair de cima do
muro e levantar-se para defender seus direitos, mas aí será tarde demais,
seus direitos já foram retirados. O que precisará ser feito agora, é garantir o
seu futuro no céu, a salvação deles, seu arrependimento, e sua total
confiança em Mim.

Aqueles que pegarem em armas por conta própria, sem a minha ajuda, irão
falhar. Apenas aqueles homens e mulheres que sabiam o tempo todo que
pertenciam a mim, são os que foram chamados por mim para defender o
que é certo neste país, e somente eles terão sucesso contra todas as
probabilidades.
Então se você está pensando em fazer algo sozinho, você está
redondamente enganado. Venha trabalhar sob autoridade, com aqueles que
foram preparados.
Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, se o Senhor diz que aqueles que
foram escolhidos para defender este país são “seus”, porque eles não foram
arrebatados?
E o Senhor respondeu: Essa é uma pergunta muito boa. Você entende o
caráter de minha Noiva?
E eu respondi: Hum... eu acho que entendo.
E Jesus perguntou: Uma noiva parece uma guerreira?
Eu respondi: De modo nenhum. Ela é como o sacerdote no filme A Missão
que caminhou direto aos mercenários que disparavam e matavam todos à
vista, e foram ceifados.
Jesus disse: Isso é correto. E assim é a Noiva vindo ao meu encontro. Ela é
uma amante e não uma guerreira. A única guerra que ela faz é contra seus
próprios pecados.
Eu disse: Mas Senhor, em uma mensagem anterior o Senhor falou sobre
aqueles que são escolhidos para lutar.
Jesus respondeu: Meu amor, isso é um caráter de alma. Essas almas lutam
para se tornar amantes, ele ou ela serão arrebatados também. Mas EU estou
me referindo a algumas almas são muito, muito fortes no instinto de
guerreiros, e eles têm um papel a desempenhar e um lugar em meu reino.
No final eles entenderão o caminho do amor.

Meus anjos entendem bem os caminhos do amor, mas por necessidade se
levantam para defender a minha honra e a honra de meu reino, e quando
tudo isso acabar, mas Eu quero dizer quando tudo tiver acabado MESMO,
eles deixarão de lutar, porque já não haverá mais nada para defender. Mas
esse tempo ainda está muito distante.
Então eu disse: Senhor, eu não entendo uma coisa. Por que o Senhor já não
fez tudo isso logo após o último ciclo de destruição, como com Atlantis, os
dinossauros, etc?
E o Senhor respondeu: Meu amor, para você essa informação não é
necessária neste momento, mas no céu tudo será entendido claramente ok?
Claro Senhor, o Senhor é tão doce quando me pergunta “OK”....
O Senhor disse: Você é minha menina, e eu não quero desencorajá-la de
forma alguma a fazer perguntas, mas voltemos ao plano.
E eu perguntei: Ao plano?
Jesus respondeu: Sim, os planos nefastos dos mais qualificados em intrigas
e egoísmo, aqueles que têm sua consciência cauterizada e fechada, e são
inteiramente devorados pela corrupção e ganância. O que eles temem,
recairá sobre eles. De forma alguma eles escaparão da guerra que está por
vir.
Em sua ignorância e auto-suficiência eles acreditam que o cenário vai se
desenrolar como o planejado por eles. Eles não têm noção de quão longe
estão da verdade. Eles não têm idéia de que aquilo que os espera será como
o que acontece quando há uma explosão prematura e esta trará terríveis
consequências a eles por causa de sua ganância e seus pecados atrozes
contra a humanidade, contra aqueles que eu criei segundo a minha própria
imagem. Triste será esse dia.
Mas o mais importante meu amor, quero advertir aqueles que não foram
arrebatados, que se eles pegarem em armas por conta própria, ou tentarem

agir por si mesmos, isso trará consequências desastrosas não somente a
eles, mas às suas famílias.
Mas por enquanto, eu quero dizer que este será um momento de se unirem,
orarem juntos, e incentivarem uns aos outros face a tudo o que está por vir.
Será um momento de se unirem em esperança, amor e segurança e ainda
haverá traidores.
Só pelo meu Espírito as almas das pessoas serão conhecidas pelos outros. A
carne mente, mas o espírito os fará testemunhar a verdade. É por isso, que é
de absoluta importância para eles, orarem e terem um relacionamento
comigo. Não faça NADA sem antes me consultar, não aceite NINGUÉM,
sem antes me consultar, porque eu irei expor o que está escondido nos
corações dos homens e seus planos malignos.
Então, o resumo desta mensagem é: sejam unidos, coloquem a oração
acima de tudo, porque sem oração você será como alguém que fica
apalpando no escuro. Não confiem em sabedoria humana, descansem em
meu Espírito e deixem que Ele os instrua. Ele não é um vento forte, mas
uma voz mansa e suave, que vai gentilmente cutucar você na direção certa.
Então lembre-se: Não importa se você perder seu corpo, isso é apenas algo
fugaz. Mas a sua alma determina sua eternidade. Ela determinará se você
verá seus filhos ou pais novamente, seus bichinhos de estimação, e os
inocentes. Você será torturado nos fogos de tormento que eu criei, não para
você, mas para os anjos rebeldes OU você se instalará na terra da promessa
e alegria para toda a eternidade.
Não seja enganado. O que você viveu na terra não é NADA comparado
com o que você viverá por toda a eternidade.
Nada é digno a ponto de você entregar sua alma à perdição eterna.
Translated by Rosaine Dalila Scruff

