Suportem a uns aos outros em suas fraquezas.
(Support One Another In Your Weaknesses)

1 de Fevereiro de 2016
Tradução: Daiana Pinheiro.

O Senhor está nos levando, moradores do
coração. Deus abençoe todos vocês.
Hoje foi um dia interessante, eu
definitivamente tive alguns desafios. E eu
tenho que dizer. Eu não acho que eu tenha
passado no teste. De qualquer forma, eu
quero ir em frente e começar - o Senhor
começou falando comigo - Ele disse:
"Um monte de almas estão agora
segurando a respiração uma vez que você
postou as duas últimas mensagens
.
Quero reafirmar que o seu mandato é prepará-los espiritualmente. Deixe-os ir para os
sites dos Prepper ( dos que se preparam para as possíveis catástrofes futuras ) se eles querem
mais. Mas minha preocupação é a sua prontidão para o Arrebatamento. "
Jesus, por que me sinto tão mal, além do fato de que eu estraguei tudo, hoje, com o meu
temperamento.
"É a estação do mundo, a estação do desastre sobre desastre. Veja como as coisas se
desenrolam e ore pelas vítimas. É um bom exercício observar ... por que estamos brigando
quando as almas feridas estão clamando tal como as vítimas dessa família que morreram em
um incêndio? "
Sim, eu gostaria de pedir que orem por eles. A mãe e o pai e uma das crianças morreram em
um incêndio, e há quatro filhos deles sobreviventes. E seus avós não estão em posição de
cuidar deles. Então, por favor, orem por essa família.
O Senhor continuou, "Você vê, por mais bem que você faça, mais o inimigo vai tentar impedi-la
de fazer. Ele quer dar um fim em você e em seu canal. Mas sua caridade e compromisso com
a humildade de aprendizagem vai mantê-la segura. Eu não vou dar permissões, desde que
você me obedeça ..
"Você pode esperar atitudes e concepções errôneas do mundo, porque é isso que essas
pessoas são treinadas para fazerem. Mas naqueles que amadureceram em Mim e
compreendem profundamente os meus caminhos, você não vai encontrar isso. Em vez disso
você vai vê-los dançando em torno de você para mantê-la, para que você possa continuar a
fazer o seu trabalho e eles não te ferirão. Eles também irão torná-la segura para você pedir
desculpas, enquanto não atacam ou desclassificam você.
" Você tem muitos assinantes em seu canal que entendem o que é receber os golpes do
mundo. Eles são temperados com muitas lesões que tenho curado. Eles aprenderam os

caminhos do Meu amor, porque eles passam muito tempo Comigo, buscando meu coração e
minha mente e coloca em prática. A este respeito, você é verdadeiramente abençoada...
"Então, quando você encontrar a dureza do mundo você tem uma companhia inteira de
intercessores que vão te levantar para mim para que você possa continuar. Todos vocês são
soldados seriamente danificados. A diferença entre aqueles que Me conhecem profundamente,
é que eles tiveram enormes medidas de cura e a amargura e medo que marcam aqueles que
ainda estão feridos em batalha, não está mais lá. Eles também sabem muito, muito bem.
"Para conhecer a si mesmo é necessário ser humilde. Extremamente humilde e rápido para
encontrar a falha em você mesmo, em vez de nos outros. Quando eu vejo Meu Povo dando
desculpas para as falhas dos outros, tenho prazer eu mesmo em sua presença. É
verdadeiramente uma rara e perfumada oferta de si por amor aos outros.
"Esta vida é uma longa viagem, por um caminho muito longo para a maioria. E a tão poucos
são ensinados os meus caminhos quando crianças... Isso se torna uma habilidade adquirida
com o tempo, ao invés de uma pessoa ser treinada desde a infância. Assim, quando a idade
adulta é alcançada, é apenas o começo do aprendizado. É por isso que em seu país você tem
tantos adultos imaturos e muito divórcio. Como você mesma. Você só começou a aprender
sobre a maturidade nos seus 30 anos. Antes você pensava e agia como uma criança "
Certamente, Senhor!
"Muito disso é culpa da sua cultura. Simplificando, os americanos, de modo geral são muito
bem tratados e mimados desde a infância. A maturidade verdadeira vem em um bom custo.
Em outros países você encontra esse tipo de maturidade com a idade de 11 ou 12 anos. Eles
já têm aprendido muitas das lições da vida que são realmente difíceis e foram temperados na
fé, conhecendo minha personalidade mais profundamente, porque eles têm que confiar em
mim para sobreviver no dia a dia. mesmo as vítimas de países violentos são mais maduras.
Você veria isso se viajasse o mundo inteiro.
"Mas você sabe que eu vou completar a boa obra que iniciei em você. Eu vou trazer para a
maturidade todos aqueles que invocam meu nome e escolhem ser santos. Nenhum perecerá
na minha mão, todos os que vêm a mim com um coração sincero, eu estimo e os suscitarei em
maturidade, mansidão e bondade incomuns. ..
"Qual é o preço de palavras? Tanto coisas boas ou coisas más podem ser feitas com
palavras. Com palavras você pode trazer a paz e consertar os corações. Com palavras que
você pode cortar e cortar uma alma 'até que nada seja deixado. E poucos compreendem que
serão responsabilizados por toda a palavra ociosa com sua língua. Você levantar-se e dar vida
pois com sua língua você também pode ferir e destruir.
"Minhas Noivas, meus queridos, por favor, escolham sempre palavras de vida. Sempre suprima
o desejo de responder olho por olho. Você não sabe que hoje o seu irmão talvez precise de
seu encorajamento, e amanhã você pode precisar do dele? Que o que ele faz para acusar
dano e humilhar os outros pode prejudica-lo quando ele mesmo precisar amanhã de seu
apoio? Que através de palavras duras e atitudes eles não estarão muito tempo lá para você?
"Você não vê o plano de Satanás em tais coisas? Você não vê que você é a vítima que está
sendo usada para ferir os outros, resultando em sua própria queda? Sim, neste mundo as
pessoas tratam uns aos outros como itens descartáveis. Não é assim no céu. no céu você é o
bem mais precioso, feito em minha própria imagem, eterna e belíssima. Para serem honrados
e amados.

"Mas neste mundo vocês são mas uma porta para o sucesso de outros. Você são usados e
jogados de lado, depois de terem sido completamente despojados da vida alegre que Eu tenho
dado a vocês. O que eu estou dizendo aqui? Amai-vos como Eu vos tenho amado. Ame e
apoie um ao outro. Nunca fale palavras ásperas quando ales podem ser evitadas. Sempre
admoestem e elevem-se uns aos outros, mesmo e sobretudo em conflito ...
"Muitas vezes vocês são provocados por mentiras para julgar os outros quando eles estão no
seu ponto mais baixo e não podem lidar com mais um golpe. Quantas vezes isso aconteceu
com você, Clare?"
Sim, Senhor, eu tenho experimentado isso e eu certamente já vi como eu tenho feito isso para
os outros. Eu oro para que você me leve para a plenitude do amor que você tem em seu
coração Senhor... tanto quanto é possível em uma fraca e frágil mortal. Perdoe-me, Senhor,
por minhas atitudes infantis.
"Esta oração eu responderei. Vá agora e ame uns aos outros como Eu vos amei".

