Keep a Rapture Vigil With Me & Do Not Judge
Portuguese title: Mantenham-se em vigília pelo arrebatamento comigo e
não julguem
Hoje é dia 01 de Abril de 2015, e o Senhor começou dizendo:
Agora mesmo Eu quero falar sobre pequenas coisas que comprometem o
restante. Pequenas e insignificantes coisas que abrem portas para coisas
maiores, mesmo neste pouco tempo restante.
Eu estou preocupado com o fato de que minha noiva não tem se preparado
o suficiente com oração e comunhão comigo. Eu digo isso porque fortes
tentações serão liberadas à medida que as coisas começarem a esquentar. E
ao menos que minha Noiva esteja verdadeiramente habitando em Mim, ela
não resistirá às tempestades com constância e tranquilidade de espírito, ela
será seduzida.
Nenhuma preparação é tão importante agora, quanto a oração. Eu sei que
há muitos que ainda estão deixando coisas estocadas para quando forem
arrebatados. Eu aconselho vocês a não se preocuparem com essas coisas,
porque no momento em que vocês forem arrebatados, meu plano entrará
em ação. O que foi deixado para trás será o suficiente, sem que os que
ficarem tenham que recorrer a coisas mundanas, como vocês têm tentado
fazer.
Devo dizer que Eu me alegro com vocês por não cederem. Se vocês estão
sentindo alguma contenção quanto a ficar comprando comida para estocar,
rádios para se comunicar, ou coisas semelhantes, esse é meu Espírito que
habita em vocês que está lhes dando essa contenção.
A coisa mais preciosa que você pode fazer é deixar para trás doces cartas,
que manterão as pessoas que não forem arrebatadas longe de coisas que os
levem de volta para o mundo. Eu lhes disse o que está por vir, e a melhor
preparação que vocês podem fazer agora, é ter comunhão comigo. Na
realidade, vocês precisam ficar imersos em Mim, antecipando as minhas
necessidades.

Vocês sabem por experiência própria que se concentrar nas coisas que
pertencem à carne lhes afasta muito do centro, que é em Mim. Isso os leva
a perder o controle da realidade. E quando Eu falo em realidade, Eu falo da
minha realidade, não da assim chamada realidade deste mundo, que em um
instante pode ser desfeita.
As tentações para agir em outros assuntos cotidianos podem ser
praticamente esmagadoras, mas se você pesar o que está em jogo e
considerar que este mundo não será sua casa por muito mais tempo, você
pode escolher o Espírito.
A melhor preparação para a sua partida é a parte espiritual, porque é isso
que irá mesmo impactar seus filhos e entes queridos.
Aqui terminou a mensagem do Senhor para mim, Clare. Meu marido
Ezequiel também recebeu uma mensagem do Senhor que irá compartilhar
com vocês logo mais.
Eu acredito que se nós ficarmos preocupados demais e fazer isso, e fazer
aquilo, e nos estressando com coisas banais, o inimigo virá e nós seremos
atingidos, porque não estaremos firmados no Senhor. Muitas vezes ficamos
correndo atrás de coisas que não são importantes, principalmente nós
mulheres, quando vamos receber uma visita em casa, ficamos preocupadas
em deixar a casa impecável, para causar uma boa impressão, mas o que é
realmente importante é cuidarmos para que essas tarefas diárias não tirem a
nossa atenção do Senhor.
Quando uma mulher está para dar a luz, o momento mais importante é o
parto, e não ficar correndo de um lado para o outro. Estamos próximos do
momento mais importante de nossa existência, isso é o que o Senhor está
dizendo e isso é a maior preocupação Dele agora mesmo: Que nós não
fiquemos nos agitando para todos os lados, mas que fiquemos em oração.
E para aqueles de vocês que trabalham, eu sugiro que peguem todos os seus
momentos de folga para orar, para entrar na realidade do Senhor, porque
algo acontecerá em breve e precisamos estar preparados.

Se não estivermos firmados no Senhor, quando o mundo for abalado, então
estaremos tão confusos quanto todo mundo ao nosso redor, e o Senhor não
quer isso. Agora, passarei a palavra para meu marido Ezequiel.
Eu estava orando e o Senhor me disse: - Você precisa se arrepender.
Eu disse: Me arrepender do que Senhor?
Então o Senhor trouxe à minha mente alguns rostos de pessoas que eu
conhecia há semanas, meses ou anos, e que algumas vezes em algum ponto
de minha vida, eu presumi que essas pessoas simplesmente não estariam
prontas para o arrebatamento. Pessoas que eu queria que estivessem
prontas, mas eu achava que não estariam e enfrentariam tudo isso.
Então o Senhor chamou minha atenção, Ele disse: Se há QUALQUER
julgamento escondido em seu coração, Eu quero que saiba em primeiro
lugar que você não tem NENHUMA IDÉIA do estado de qualquer alma
diante de Mim. Isso pertence a Mim exclusivamente julgar. E quando você
olha para uma pessoa, ou situação, e pensa que eles não conseguirão, que
eles não serão arrebatados, você está se colocando no lugar de juiz e já está
decretando uma sentença sobre eles. E Eu não permitirei que você tenha
essa atitude.
Foi como se o Senhor Jesus estivesse me dizendo: A tolerância será “zero”
para essa atitude de julgamento.
Essa seria uma das coisas mais feias que nós poderíamos ter manchando a
nossa veste para as bodas. Então o Senhor orienta a todos nós a pedir
honestamente ao Espírito Santo que nos mostre e traga a tona TODAS as
áreas escondidas de julgamento que tenhamos feito ao longo de nossa
jornada... E atitudes como essa sobre qualquer coisa e qualquer pessoa.
Não importa se essa pessoa é um líder do mundo, um líder religioso, seu
vizinho, um acusador, um tio, um amigo... Não interessa quem seja! Nós
NÃO PODEMOS FAZER ESSE JULGAMENTO. Nós temos que buscar o
que é bom nas pessoas e orar por todo mundo. Como Paulo disse, nós
precisamos estimar as demais pessoas muito mais do que a nós mesmos.

Então o lugar mais seguro é o último lugar, todos queremos estar
preparados para quando Jesus voltar, eu não quero ter nada daquilo que eu
estava fazendo. Porque se eu tiver julgamentos escondidos em meu
coração, Ele me julgará por isso. E eu quero ter um tempo de celebração e
não um tempo de julgamento, então, examinem seus corações, e os
examinem no profundo. Façam esse exame regularmente e inteiramente,
nesses dias.
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