Fevereiro ... Um Mês de Provas.
(February...A Month of Testings)

28 de janeiro de 2016.
O Senhor abençoe todos nós com sabedoria e paz, moradores do coração.
Bem, eu ainda estou meio que recordando a minha correção de ontem. Eu ainda estou
tentando obter algo bom de tudo isso em meu coração e entender e me perdoar. E eu estive
tendo um momento difícil, hoje, apenas sabendo que eu deixei o Senhor para baixo. Tenho
estado realmente de luto em meu coração.
Então, a primeira coisa que ele me disse, quando Ele veio a mim durante a oração era: "Suas
lutas estão quase no fim, Clare. não me decepcione agora."
Eu não sei o que dizer, Senhor, só que eu estou doente de coração.
"Este próximo mês é muito, muito fundamental e importante para aqueles que estão liderando.
Eles precisam ser informados da situação. Os demônios suspeitam que esta será a sua última
oportunidade para arrastar as almas para o Inferno, muito mais é necessário do que uma
vigilância comum para preservar as vossas almas.
"Eles vão vir atrás de você de todas as direções. Tentações que você nunca pensou que você
fosse vulnerável ao Meu conselho a vocês é que se mantenham para baixo, para baixo, para
baixo . Humildes mais do que nunca em suas vidas. Não têm qualquer orgulho que levantem
bandeiras que se conectam a eles ( o inimigo) que não vá direito para vocês . Eles estão
olhando para atiçar o orgulho em seus corações de qualquer forma, eles podem fazê-lo.
Recusar-se a comprar isso. Basta evitar os dardos. Sua vigilância irá salvar sua alma e talvez
até mesmo aqueles que o rodeiam. Quando os demônios te alvejam, eles também alvejam
aqueles ao seu redor. Eles se alegram quando eles podem usá-los para humilhar os outros ,
bem ...
"Não se permitam serem retirados em raciocínios vãos, argumentos vazios, espíritos críticos.
Oh, eles criaram as minas terrestres antes de você, meu povo. Sua única esperança é se
colocar em humildade, confessando meu sangue para a proteção e recusa, e eu quero dizer
recusando-se, de estar envolvido em discussões inúteis que fará com que sua alma caia na
agitação e confusão.
"Mal sabem eles, ou esperam, que eu te fortaleço na humildade, sua maior proteção. Conforme
você se mantiver vigilante e obediente, eles não têm nenhum lugar para se manifestar."
“Este é um momento crítico para todos vocês. Conforme você se move através deste mês,
espere ver granadas voando em seu rosto. Quando acontecer, pegue-as antes que elas
detonem e roubem sua paz "
E nesse ponto eu tomei uma pausa e eu fiquei um pouco ocupada durante a minha pausa por
um tempo. Eu acho que eu estava evitando o Senhor, eu não tinha certeza do que era. Mas
quando eu voltei para a oração ele disse: "Você está se aninhando." (Ou nidificando)
Nidificação. Isso é o que as mulheres fazem quando estão prestes a dar à luz. É também o que
você faz antes de mau tempo ou quando uma grande tempestade vem .É apenas uma espécie
de nidificação para te fazer sentir seguro. Então, o Senhor começou:
"Você está se nidificando. Por favor, esteja em paz. Você está ciente do que está
acontecendo, isso é suficiente. Concentrar-se em si mesma não faria bem a ninguém. Melhor!
Você deve apenas olhar para a frente para as oportunidades de provar o seu amor por Mim. É
melhor para você seguir em frente agora, Clare ".

Como posso fazer isso, Senhor, quando meu coração está tão pesado?
"Concentre-se novamente em mim, amada."
Eu ainda sou sua amada?
"Ainda assim, sempre e para sempre. Eu não disse a você que eu escolhi você para este
trabalho, porque você era uma alma tão pobre? Eu não disse a você que eu olhei e não
conseguiu encontrar ninguém para combiná-la com piedade? É sempre aqueles que pensam
que são alguma coisa, quando eles não são nada, que são verdadeiramente dignos de pena. A
realidade é uma aterrissagem difícil. É melhor que você descubra isso agora, em vez de no
final de sua vida.
"Eu olhei para você, Clare, porque eu conhecia muito bem as suas fraquezas. E ainda porque o
seu coração está voltado para mim. Então a vida é uma luta para você. Eu sabia que suas lutas
são as mesmas que a dos outros e ajudá-la a obter a vitória seria ajudá-los também. Você é
perfeita para este trabalho, especialmente se você permanecer dócil e roubar um olhar para si
mesmo e agora novamente no meu espelho.
"Não há nenhuma necessidade de aninhar-se ..."
Senhor, eu estou com muito medo de falhar Você. E eu comecei a chorar naquele momento.
Conheço a minha fraqueza, pessoal. Os meus pontos fracos. Eles são ruins ...
Ele respondeu: "Eu sei. Eu sei. Mas você me tem do seu lado. Você tem a mim e as minhas
graças e contanto que você segure a corda da graça e nunca a deixe ir, você vai fazer isso.
Tem que tornar-se uma segunda natureza para você, meu amor .Todo dia vocês são
apresentados com oportunidades para ir com a graça ou ir com a carne. Pequenas coisas
significam muito seu amor por mim é a pedra angular. Todas as coisas que você dá para mim
e, sobretudo, a caridade são os blocos de construção e estas oportunidades são dadas quase
todos os momentos de sua vida Quanto mais frequentemente você Me escolher, mais forte
você ficará, é simples assim....
"Os blocos de granito são a minha graça, autonegação, caridade, humildade. Os blocos de
barro são sua carne, seus desejos, apetites, preferências; coisas que em última análise, não
significam nada e não se sustentam sob pressão. Prédio com essas causas de instabilidade
maciça. Sempre escolha o granito, Meu Amor. Ele vai ficar na eternidade. Os outros vão
desmoronar de volta para a Terra, de onde eles foram tirados. "Vá agora, meu amor, sabendo
que você está perdoada e restaurada. Clive-se a mim e me mostre o quanto você se importa."
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