Resista a Fofocas e Julgamentos. Deterioração das nações do mundo.
(Abstain from Gossip & Nations Losing Their Sovereignty)

22 de janeiro de 2015
O Senhor esteja com vocês, querida Família.
O Senhor começou:. "Eu amo o jeito que vocês se converteram e se ajustaram em minhas
mensagens, moradores do coração. Estou muito satisfeito com o seu foco e obediência em
saber que nestas últimas semanas haverão muitas, muitas tentativas de jogá-los para fora do
curso...
"O inimigo está tramando ondas de desânimo e distrações. Desânimo vem em primeiro lugar,
levando-os a buscar distrações. Não caiam em suas peças, em vez disso, esteja em garantir o
que eu te dei. Não só os seus tempos de oração, mas as mensagens também. Mantenha seu
foco como o capitão de um grande navio no oceano. Um grau fora pode resultar em o destino
errado.
"Todos vocês são grandes navios, carregados de tesouros, especiarias, ouro e prata, perfumes
e pedras preciosas de longe. Todos vocês também são alvos de piratas do mal que querem
roubar os tesouros que eu Tenho transmitido. Portanto, vocês devem manter o rumo e serem
vigilantes.”
"Haverá mais tentativas de desacreditar este canal e lhes fazer abandonar os navios que os
serviram com todos os seus corações. Continue a honrar, proteger e apoiá-los, sabendo que
eles são vulneráveis, assim como o resto de vocês e os demônios querem rouba-los também.
Você tem sido ensinado bem a recusar-se a se envolver em brigas e discussões inúteis.
Mesmo apenas um passo ... uma frase em fofoca é perigosa para as vossas almas. Por favor,
continue a evitar todas as formas de fofocas e depreciação de Meus ministros. Não só Clare,
Ezequiel e Carol, mas outros servos fiéis que foram enviados para a preparação deste
momento.
"A linha de fundo do inimigo é dividir e conquistar. Porque disputas e controvérsias provocam
os outros a assumir os lados, para que, finalmente, o alimento que lhes dei e continuo a darlhes, possam ser tirados de você. Sabemos que este é o vento, o inimigo está planejando
ataques contra você e outras embarcações fiéis para honra. Bem-aventurado aquele servo que
ouve e obedece. Por favor, não importa o quão tentador, não condenem outros ministros ou
pessoas que atacam este canal. Em vez disso, orem por eles e tirarei a armas de suas mãos e
as tornarei ineficazes.
"Sua maior segurança é a santidade e recusar-se a julgar os outros. Muitos têm muitas
opiniões, e, infelizmente, muito do que é proposto é opinião e não de mim. Então lembrem-se:
use suas ferramentas de discernimento e se você está começando a perder a sua paz seja
cauteloso... esta é a forma número um do inimigo atacar. Continuar a ouvir aqueles que
prejudicam os outros é realmente um vazamento em sua embarcação. As graças são
desperdiçadas através desse vazamento e são perdidas por causa desta falta grave.
Julgamento é meu, e sua postura mais segura é evitar esses venenos e apega-se ao que é
justo e bom, misericórdia para com seus inimigos , mas não experimentando seu veneno.
"Minhas noivas, vocês são belíssimas e o inimigo odeia a própria menção de vós. É por isso
que ele está travando uma guerra neste canal. Ele não pode estar a ver a beleza do amor
fraternal, paciência e carinho de um pelo outro. Ele odeia vocês . Em outros canais, ele

conseguiu causar divisão, contenda e calúnia, mas aqui ele é um miserável fracasso; é por isso
que você está sendo direcionado. A sua vigilância e obediência irá mantê-los na Minha Paz...
"As coisas continuam a avançar nos bastidores como uma Máquina bem lubrificada. O mal
está tomando terreno rapidamente em todo o mundo. Você vai ver a queda de toda grande
nação conforme o cavalo de Tróia da migração continua a penetrar os governos da Europa.
Você entendeu? Isso é deliberado, isto é planejado, isso será bem sucedido. Aquilo que
estamos a assistir no mundo agora é a destruição da soberania nacional em todo o mundo. As
principais nações devem cair para que um governo mundial seja estabelecido. O palco está
sendo configurado para o Anticristo apresentar a regra de todo o mundo, destruindo todas as
culturas e os governos para que uma lei, uma só fé e uma só nação possa ser inaugurada.
"Isso nunca vai ter sucesso, é claro, por qualquer período de tempo, mas este é o plano, bem
como a destruição dos pobres do planeta. Sim, os pobres, os aleijados, os idosos são alvo de
destruição. Aqueles que não vão apoiar este regime em todo o mundo também serão alvo. O
indivíduo vai ser esmagado e aqueles que foram preparados para governar virão ao poder.
"Eu virei, e restaurarei a soberania nacional e a fé das nações vão reconhecer-me como seu
salvador e guia. Vamos desfrutar de paz sem precedentes durante o tempo que o inimigo
estiver mantido na prisão. Você aprenderá os caminhos do riso e alegria, especialmente
naqueles lugares que foram mais fortemente oprimidos e desfavorecidos.
"Todos irão desfrutar de um nível de vida equitativo e reinará a justiça. Mantenha os olhos
sobre este objetivo, minha amada. E para você que está lendo isto após o arrebatamento,
mantenha em mente: a alegria vem depois desta longa provação, a alegria e a verdadeira
prosperidade de espírito e vida está vindo. Não se desespere, por causa desta hora mais
obscura que eu virei e restaurarei a justiça a esta terra. Entretanto, se apeguem à mim,
aprendam e siga somente os meus caminhos. Os caminhos do homem são inúteis e apenas
levam à morte. Este mundo está agora a viver os resultados dos caminhos do homem. É por
isso que gostaria de pedir encarecidamente que você siga os meus caminhos, não importa o
que custe.
"Eu vos recompensarei amplamente no momento certo. A injustiça e a corrupção não reinarão
sobre você para sempre. Estabelecerei o Meu Reino e você vai viver em paz, na alegria e na
prosperidade da alma. Portanto, não ceda à depressão. Em vez disso, defenda o seu território,
sabendo o resultado final: a vitória é nossa!
"Busque-me até que você me encontre. Dependam de minha instrução e ela irá bem com você.
Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo; temei antes aquele que pode atribuir a
você ao tormento eterno onde o verme nunca morre, e o fogo nunca se apaga e gritos de
agonia são ouvidos pelos corredores para a eternidade.
"Este lugar é um último recurso para aqueles sem lei, não para você. É um lugar de tormento
para os maus espíritos, não para minha gloriosa criação: O homem, que é feita à nossa
imagem. Assim, não permita que o inimigo roube de você sua cidadania no Céu. Se apegue a
mim não importa o que custe e achareis descanso para as vossas almas. "
Tradução: Daiana Pinheiro.

