Recuperando a alegria na opressão
(Regaining Joy In Oppression)

8 de janeiro de 2016
O Senhor vos abençoe moradores do coração. Desculpe estarmos recebendo a mensagem
até tarde, mas nós tivemos uma tempestade de neve aqui, e um incrível sistema em cima de
nós - é apenas uma espécie de me nivelado. E Ezequiel, também - muito, muito pesado.
E havia um peso espiritual, também, que temos vindo a sentir. E exaustão e uma falta de
alegria e uma falta de força. Muito curiosamente, um dos escritos de Lana Vawser Palavra de
Conhecimento fala sobre a situação no corpo no momento. E eu quero ler para você agora. E
eu quero ler para você, porque aborda exatamente o que temos vindo a atravessar nos últimos
tempos.
Ela diz aqui:
Houve um assalto muito específico contra muitos com o único propósito de roubar a alegria.
Um assalto para roubar a expectativa, a esperança, a alegria e sentimentos de alegria em tudo
o que o Senhor está fazendo. Palavra de Lana Vawser.
Curiosamente, gente, eu acho que uns dias atrás, minha atitude estava refletindo isso. E eu
disse ao Senhor: "Como eu poderia estar cansada de ouvir a Ti, Senhor? Eu simplesmente não
entendo isso !!!"
Mas este é um ataque espiritual que está acontecendo.
Ela continua aqui:
eu vi este assalto como um peso muito pesado e um fardo sobre muitos. A sensação de peso
e cansaço que sentia como se a "vida estivesse sendo sugada para fora 'de muitos.
Este peso e desânimo têm sido sentindo por muitos , isso veio em cima de muitos de repente,
mas também vai deixar de repente.
Senti que o Senhor foi especificamente destacando o jejum como uma chave enorme de
avanço. Eu ouvi as palavras enquanto estava com o Senhor "O jejum é rápido rastreamento de
muitos de volta a alegria."
Eu sinto que o Senhor está realmente colocando a ênfase no jejum agora para trazer uma
mudança grande, libertação, avanço e aceleração. O paralelismo em alegria. Um súbito "corte",
livramento e liberdade vai ter lugar no processo de jejum agora.
Como muitos do povo de Deus este mês de janeiro rapidamente, vamos ver o Senhor
posicioná-los para um maior "decolar" em fevereiro. Você está indo para ganhar maior
autoridade sobre a própria área e força e principado demoníaco (que alguns estão
enfrentando), através do processo de jejum conforme Ele desperta-lhe a autoridade que você
já tem em Jesus, mas também a autoridade que você está ganhando quando você continuar a
avançar com esta incrível sensação de peso e assalto que tenta lhe roubar a alegria.
Agora, eu só quero dar um aparte aqui e dizer que, muitos de vocês vão dizer: "Eu não sei
como a jejuar." Bem, há diferentes maneiras de jejuar. Para aqueles de vocês que ainda estão
assistindo à televisão, você pode agilizar deixando o cinema e a televisão. Eu, particularmente,
não posso jejuar de alimentos por muito tempo, por estar sozinha com Fibromialgia, mas posso
me privar de alimentos favoritos e alimentos que são sobremesas e coisas assim. Você pode
fazer um jejum de sobremesa rápida, ou um jejum de Daniel rápido, o que é (apenas) de comer
legumes e grãos. Então, essas são maneiras diferentes que você pode simplesmente negar a
si mesmo certos prazeres pequenos e oferece-los ao Senhor como uma oferta de jejum. Isso
vai certamente ajudar a livrar-se desta falta de alegria.

Ela continuou:
Não desista! Avance! Você vai conhecer a alegria do Senhor, como a sua força.
Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se aflija, pois a alegria do Senhor é a vossa
força. (Neemias 8 :10).
O inimigo está mentindo para muitos que esta temporada será como nenhuma outra e será
mais uma temporada de luto, mas eu senti o Senhor dizendo que ele está reconstruindo a
expectativa confiante nele, verão a esperança surgir e a chuva dos frutos da alegria serão
liberados. Prepare-se para rir novamente e como você nunca riu antes!
Eu perguntei ao Senhor por que razão houve uma constante ênfase à palavra "Alegria" e um
constante assalto pelo inimigo para roubar a alegria. E eu o senti dizer: "porque este ano 2016,
vai ser o ano de grande alegria para muitos".
Eu, Clare, acho particularmente que se trata do arrebatamento.
Voltando ao que Lana está dizendo:
Maior paz, maior expectativa confiante Nele. A fé vai para novos níveis, e haverá um
revolucionário aumento da manifestação da Sua palavra que vai para um nível totalmente
novo. Este será um ano onde a alegria e muitos frutos de alegria e de esperança, paz,
expectativa confiante e risos serão restaurados.
Você pode se sentir muito pesado agora, mas gostaria de vos encorajar a manter a pressão . O
jejum é um direito fundamental agora para desbloquear mais de você acreditar. Ele vai
rapidamente colocar VOCÊ EM alegria em áreas que não têm tido, e rapidamente você estará
de volta em áreas onde você tinha alegria antes e foi perdida. Ele irá quebrar e a alegria
brilhará novamente.
E essa foi o fim da sua mensagem. Basicamente o que ela está dizendo é que o Senhor está
nos chamando para uma rápida superação destes obstáculos, essa opressão, esta tristeza.
Pessoal, eu podia sentir isso ontem , era tão pesado. E eu não recebi uma mensagem de fora,
porque havia uma coisa depois da outra que eu tinha que lidar. Então, eu quero tirar essa
mensagem para você hoje. Só para você ter algo para pensar. Como eu disse, estou em jejum
a partir de alimentos de sobremesa e de outras coisas que são apenas um prazer para mim.
Isso é o melhor que posso fazer. As mães que amamentam e mulheres grávidas não precisam
estar em jejum. Você pode negar-se um deleite, mas não jejuem totalmente porque esse bebê
precisa de nutrição.
Assim, ontem foi um dia realmente pesada para mim...
E ouvi o Senhor dizer "você está comigo?"
Eu lhe respondi: "Eu estou tentando, doce Jesus. Eu não posso fazer isso sozinha, por isso
estou pedindo sua ajuda. Jesus, por favor, fale comigo para sua noiva e seus filhos."
Jesus: "Sim, o mundo é um lugar pesado agora, mais do que nunca. E sim, ele está drenando
você e outras almas, especialmente minha noiva. É tudo o que posso fazer para segurar as
minhas lágrimas e minhas fieis noivas me trazerem mais conforto do que você pode imaginar.
Obrigado, meus preciosos, para amar a mim, por precisar de mim, por querer participar do meu
sofrimento e beber do meu cálice.
"Finalmente eu tenho uma companheira fiel, companheira e fiel. Finalmente estou de pé com
as almas que me deram tudo de si, mesmo em situações muito difíceis que alguns de vocês
estão a tratar. Eu sou eternamente grato por seu companheirismo, minhas noivas. Você está
andando no auge do cristianismo, que de fora parece muitas covas.

"Mas essa humildade com que você sofre as suas opressões, é a caminhada que eu tinha na
Terra e que você está se formando em minha companheira fiel, aquela que ecoa minha
propriedade na Terra, uma noiva facilmente reconhecida como sendo semelhante a mim.
Como gloriosa aos anjos e quão terrível você aparece para os demônios, porque meu sangue
está sendo executado através de suas veias, Minha unção, meu caráter, meu amor e minha
misericórdia. Oh como você é linda para mim, minha noiva.
"Todo o Céu se alegra quando eles contemplam a glória de Minhas noivas. Eles estão felizes
por mim que, finalmente, encontrei o cumprimento nas almas que eu tenho enviado para a
Terra."
E esse foi o fim da sua mensagem.
Você sabe, em todas as coisas, eu não me importo o que é que nós sofremos. Se é doença
que não cede à oração. Oro sempre e eu estou contente de ver baixa por doença quando eu
oro. Acontece muitas vezes com Ezequiel e eu, entre nós dois. E orar contra opressões. Mas
quando algo não ceder à oração, sabemos que o Senhor está usando isso como uma oferta de
jejum. E assim, mesmo este assalto contra a alegria tem sido uma oferta de jejum, porque sei
que o Senhor está a sofrer grandes provas em Seu coração para as almas que Ele nunca vai
ver de novo.
E mais uma coisa que eu queria compartilhar com você, uma nota na mensagem de ontem. E
isso é, você pode imaginar - Eu não sei como é para muitos de vocês, mas é muito difícil para
mim encontrar, por exemplo, sapatos que se encaixem em mim apenas para a direita, porque
sou em tamanho como um homem, eu sou alta. Então, eu não tenho muita escolha quando se
trata de sapatos. E eles têm que caber apenas o caminho certo, eles não podem ser
demasiado estreitos, eles não podem ser demasiado amplos. Eles têm que ter uma certa forma
- é incrível. Estou tentando encontrar sapatos que são confortáveis para que eu possa fazer
caminhada, é muito difícil!
E alguns de vocês provavelmente estão familiarizados com a expressão 'e sapato velho' - 'meu
amigo é como um sapato velho'. Bem, sapatos velhos estão gastos e eles estão confortáveis
para caminhar. Mas mais do que isso, o Senhor ontem, eu acredito realmente, revelou o Seu
coração para nós. Que cada um de nós é tão singularmente diferente e estamos cumprindo
Sua necessidade. A necessidade que ele tem quando Ele nos criou como indivíduos bonitos e
originais. Para ver-nos voltar a Ele. Para ver-nos chegar para ele e nossa vida se cumprindo
como teria ele cumprido. É uma coisa tão bonita para ele.
E nós somos como aqueles "sapatos velhos '. Nós somos como um sapato velho, ou um
sapato que descobrimos que nos cabe perfeitamente. Cada um de nós é como um sapato
diferente que se encaixa numa parte diferente de Deus, e especificações diferentes. Como uma
luva de montagem de uma mão perfeitamente. Cada um de nós é diferente.
Você pode imaginar. Ele está dando estas belas unções e presentes para as almas quando
elas são concebidas, e como Ele deseja ver aquela alma cumprir todos esses dons e unções.
Então você pode imaginar o que Ele sente quando perde alguém que era tão único, que
ninguém mais poderia tomar o seu lugar. E sim, ele tem outras almas. Ele ama e adora, mas
havia algo em uma alma que não pode ser replicado. E assim, você pode imaginar o que ele
passa quando uma tragédia ou guerra eclode. Muitos estão mortos, e não há nenhuma
esperança de redenção para eles .
Então, a gente está amarrado e propenso a sentir alguma tristeza, pessoal. Nós vamos sentir
isso, porque estamos tão perto Dele. Nosso coração bate em uníssono com o coração Dele,
por isso estamos obrigados às vezes a sentir aquele peso que ele está passando. Mas Ele está
nos dando forças para atravessá-lo...

Quanto à opressão do inimigo, façamos jejum e adoração através de tudo isso e nos colocará
para cima para superar isso também.
Então, o Senhor vos abençoe moradores do coração. Esta é apenas uma pequena mensagem
para você hoje para animá-lo. E esta noite, se Deus quiser, Ele vai nos dar outra mensagem
para amanhã.
Tradução: Daiana Pinheiro.

