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A bênção e a sabedoria do nosso doce Senhor Jesus está conosco, moradores do
coração.
Bem, esta semana tem sido uma
verdadeira luta. Venho lutando contra a
fadiga, acho que isso acontece depois de
um grande projeto. Os pen drives não
estão em produção ainda, mas eles
estarão a qualquer momento. Venho
lutando contra a fadiga como nunca
antes, e junto com isso um certo grau de
dormência mental.
E o Senhor começou a me falar de imediato esta noite. Ele disse: "Há pouco tempo, pare
de arrastar os pés e entre em engrenagem, meu amor. Por favor. Não se permita ser
embalada para dormir, isto é o inimigo roubando a graça de você. Já lhe disse o que
fazer nestas próximas semanas, nada mudou. "
Aqui vou eu de novo, Senhor ... meus sentimentos estão me puxando na direção oposta.
Minha carne está dizendo: 'Está tudo bem, você tem tempo de sobra, desfrute da sua
vida. Daqui a alguns anos o arrebatamento vai acontecer. "
Uau! Eu estive lutando com essa tentação!
E o Senhor me respondeu e disse: "Clare, seus irmãos têm mais fé em mim do que
você. Você sabia disso? Eles são mais astutos e atentos do que você. Você não tem
vergonha de si mesma?"
Sim, Senhor, eu tenho. Mas os sentimentos não são algo que eu tenho controle sobre
eles, são?
"Você pode permiti-los, ou pode cortá-los. Qual o caminho você quer seguir com isso?
Tudo vai acontecer 'de repente' quando ninguém estiver esperando por isso. De
repente! Quando ninguém está esperando por isso .E isso é parte do seu problema. Isso
não parece ser dessa maneira para você, também, porque você está sob a nuvem da
propagação da inconsciência que paira sobre esta nação. A parte de sua mente que
não é regenerada no Espírito Santo não está esperando por esse acontecimento. Isso é
o que está sendo gerado em sua mente:. 'as coisas vão continuar como de costume,
nada vai mudar. " Muitas pessoas se sentem assim, você é uma parte de muitos a este
respeito."

Nesse ponto, pessoal, eu realmente senti que eu precisava ir para as promessas da Bíblia
e receber uma confirmação de com quem eu estava falando. E eu abri a Bíblia, e o que
eu recebi?
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a
trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que
ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro
do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4: 16-17
O Senhor disse: "Como é essa confirmação?"
É direta!
"Continuando, o inimigo tentou jogar um cobertor de complacência sobre você. Você
deve combatê-lo com a Palavra. Renuncie-o e acenda as minhas palavras de fé em seu
coração.
"Existe uma teia de inconsciência de que tudo está apenas normal e que vai continuar e
continuar amanhã como aconteceu ontem e no dia anterior. Isto é mantido pelos meios
de comunicação e é uma teia de complacência para acalmar os americanos em uma
falsa sensação de segurança.
" ‘Como nos dias de Noé’... isso significa que virá sobre ti de repente. Suas dúvidas
sobre o acontecimento do arrebatamento são o resultado da campanha do inimigo
para embalar a América neste sono profundo, sem saber da situação do resto do
mundo e como muito frágil e vulnerável a sua nação é.
"Somente aqueles que estão cientes das Escrituras e o fim dos tempos estão
convencidos de que a qualquer momento a vida neste planeta será alterada de forma
irreparável. Os outros estão rindo e zombando dizendo que vocês são ignorantes, mas
na verdade são aqueles que não estão prestando atenção que são os desinformados e
serão pegos tão despreparados como aqueles nos dias de Noé, quando as fontes do
abismo, de repente se abriram debaixo deles e eles não tinham para onde ir.”
"Eu quero resolver esse sentimento de" amanhã será como hoje, ou ainda melhor. " Fiz
você estar ciente deste pensamento porque é venenoso para a verdade e é colocado em
toda a Terra como uma teia, convencendo os homens que eles têm milhões de anos para
resolver seus problemas. Totalmente de mentiras. Durante a noite este planeta poderia
conhecer o seu fim. Um bem colocado meteorito e estaria tudo acabado. No entanto,
eu tenho travado a mão de julgamento e a execução da justiça. Mas não por muito
tempo.”
"Eu dei-lhe licença para desfrutar do seu trabalho para mim conforme o tempo se reduz
a esse momento decisivo. Será verdadeiramente uma surpresa se você está ocupada
com seu trabalho. Não é melhor para você do que carregar esse fardo pesado que em
qualquer momento a vida na Terra poderia acabar? Eu quero que você aproveite seus
últimos dias na Terra e ainda assim produza frutos para o Reino. Eu quero que você
seja um exemplo, uma luz brilhante. É por isso que eu lhe pedi para continuar a
trabalhar nessas coisas que vão trazer almas para perto de mim.”

"Meu povo, realmente vocês estão sendo embalados em canção de ninar, onde tudo vai
apenas sobre , sobre e sobre. É uma grande decepção para controlá-los e mantê-los na
linha até o momento é certo, e então você vai ser pego totalmente inconsciente e com a
guarda baixa. As pessoas vão estar dizendo: "Nada como isso já aconteceu ao nosso
país, como isso pode estar acontecendo? ' Isso será repetido nas ruas e nas casas de
seu país.”
"Você preparou seus corações, seus parentes e seus amigos e você está esperando em
um padrão de exploração e fazendo a sua parte para continuar a colheita de almas.
Estou muito orgulhoso de vocês que têm vindo a ajudar, mesmo quando parecia
estranho. Embora vocês não possam ver resultados imediatos, vocês plantaram
sementes e elas vão vir a tona quando os eventos preditos começam a se manifestar.”
"Enquanto isso, trabalhem para mim. Não sob o jugo das limitações de tempo, mas
torne isso um trabalho de amor por mim, de forma consistente, de modo que o suas
lâmpadas serão chamas naquela hora escura. Muito do que você tem feito que parece
infrutífero, resultará numa colheita pesada quando você se for. Neste momento, você
não tem nenhuma maneira de saber o que vai ter sucesso e o que irá falhar. Mas eu
quero dizer-lhes esta verdade para incentivá-los, nem uma palavra falada através de
vocês voltará para mim vazia . Muitas tomarão profundas raízes naquela hora. Muito
arrependimento irromperá com gritos de misericórdia e, finalmente, abrirão as portas
que estavam fechadas, tão fechadas para mim ao longo de décadas.”
"Animem-se. Não se iludam com a complacência. Continuem o seu trabalho para mim
até o último momento, de modo que suas lâmpadas estejam brilhando. A escuridão
será tão espessa que ninguém será capaz de ver . Mas a sua luz vai brilhar, e será a
única coisa que brilhará na escuridão. "

