Violate Your Comfort Zone - Welcome to Mine
Portuguese title - Viole sua zona de conforto e seja bem vindo à minha
Que bênçãos e sabedoria sejam conosco nesta noite.
Bem eu terei que dar por um momento uma breve introdução aqui, antes de
entrar na “carne” da mensagem.
Eu meio que “estraguei tudo” no início desta noite, porque levantei-me às
06:45 da manhã para preparar o café da manhã e acabei tendo meu tempo
roubado com o preparo dos pratos e outras coisas, e voltei apenas duas
horas depois. Então eu realmente não soube fazer as escolhas certas nesta
noite, e me senti meio culpada quando entrei em adoração, por ter feito o
Senhor esperar.
Mas quero lhe dizer que o Senhor foi tão doce, que Ele enviou
carinhosamente meu gatinho para lamber meu nariz para demonstrar o
quanto Ele, ainda me amava.
Então eu disse: Senhor, eu estou arrependida, me perdoe, aconteceu de
novo hoje. Por favor, me ajude a mudar!
E o Senhor disse: Ter um pouco de humildade, demora um tempo. Mas não
se condene tanto, porque isso não leva a nada, a não ser à desmoralização, e
você já tem desmoralização o bastante em uma base diária vinda do mundo.
E assim, esse aviso é para todos: Não fique se remoendo o tempo todo
quando você faz escolhas infelizes.
Eu estou ali com você, com o braço ao seu redor, dizendo: A única coisa
que isso tudo significa para mim é nada mais do que uma lição que agora,
foi aprendida. Vamos lá, tente de novo... No futuro, você fará escolhas
melhores Comigo.
Como Eu já disse antes, os demônios são oportunistas, portanto, não dê
oportunidades a eles. Levante-se, permaneça e vá! Algumas vezes os
demônios irão apenas sugerir algo, apenas para ver se você irá ser seduzido
por aquilo e se apaixonar por aquilo. Depois de um tempo, você começa a

perceber como eles atuam e para de cair em suas sugestões.
Então eu disse: Sério Senhor? Eu não estou vendo isso direito então, mas
eu aprecio o incentivo.
Então o Senhor disse: Eu quero dar a todos vocês uma palavra de
encorajamento nesta noite. Roma não foi construída em um dia, e também
não o foram os meus santos. Assim, não se cobre excessivamente, além
daquilo que você já pode sentir que é o meu desejo para sua vida.
Todos vocês têm feito progressos como os progressos que Eu venho dando
à Clare. Alguns de vocês têm feito progressos espetaculares, especialmente
aqueles que não precisam lutar contra uma formação que receberam de
pessoas com espírito religioso.
E quando Eu digo “Espírito Religioso”, eu não me refiro a igrejas católicas
ou litúrgicas, mas me refiro a crentes com ponto de vista extremamente
leais a uma Linha dura e estreita. Me refiro aos crentes que já pararam de
aprender há anos e continuam repetindo as mesmas ladainhas sobre
doutrina, regras e modos de vida e culto que foram ensinados a eles.
Eu tenho feito muitas coisas fora do comum, coisas que vivem sob a
condenação grave daqueles cuja zona de conforto se sente violada pelo meu
novo mover do Espírito Santo. É tão fácil defender o que lhes foi ensinado
e condenar o que nunca experimentaram pessoalmente... O que Eu quero
dizer esta noite é que você os conhecerá por seus frutos.
Voltando a Heidi Baker. Ela era uma mulher faminta de minha presença.
Trabalhou em um campo missionário seco e estéril, com poucos frutos para
apresentar de seus labores, o que por sinal, estava combinando com o que
ela havia aprendido na Universidade. Enquanto ela seguiu seu caminho
conservador, isso não a levou a lugar nenhum, Depois de anos que ela
passou fome espiritual, e depois de perguntar tantos “porque”s... Ela amava
as pessoas e ela também me amava, e ela apenas sabia que havia “algo
mais”...
Quando você tentou de tudo em sua esfera de conhecimento e nada traz

resultados, você fica desesperado. Ela estava desesperada e disposta a
tentar algo que poderia resultar em perder todo o apoio que tinha –
humanamente falando. Ela estava apaixonada por Mim, e desesperada por
me tocar profundamente, e ver milagres verdadeiros, sinais e maravilhas,
resultando em conversões em massa. Então ela saiu, e os membros do
grupo onde ela estava a “cortaram”.
Mas quando ela voltou ao campo missionário, a nova unção que ela
recebeu assim que chegou ao aeroporto a golpeou com o maior movimento
que Deus já teve no continente Africano. E isso significa muito fruto. Isso é
fruto. E é por isso que digo que vocês os conhecerão por seus frutos.
Quando Eu vim em forma de homem, eu deliberadamente parecia uma
tolice: Nascido a um humilde carpinteiro, criado em uma das vocações
mais humildes, Eu fiz isso de propósito, porque queria ser conhecido pelo
meu Espírito, não por minha riqueza. Poderia ter feito isso de forma
grandiosa, uma chegada que impressionaria até mesmo os governantes, mas
eu vim para aqueles que estavam desesperados, como Heidi Baker.
Vim para os que foram espezinhados pelos implacáveis romanos, e havia
uma maneira pela qual Eu poderia ser reconhecido: Por meus frutos vidas
foram mudadas, foram instituídas de novas tradições, os seriamente doentes
eram curados, os coxos caminhavam, os cegos podiam ver, e é isso que eu
quero dizer quando me refiro a “frutos”.
Se o seu discernimento não puder operar fora de sua zona de conforto, você
terá problemas. Na verdade, Satanás se baseia em tudo que sua
compreensão falha para explorá-lo em tudo que puder. Por exemplo, se um
dia os noticiários anunciarem que o Messias está vindo, e ele fizer uma
entrada grandiosa, que se aproxime do sobrenatural, e cada olho o ver,
(porque através das câmeras de televisão cada olho poderá vê-lo) e ele
trouxer uma paz mundial em um tempo de destruição, e prometer
prosperidade a todos, e esvaziar as malas cheias de dinheiro e lhes dar às
massas, tudo se enquadraria na zona de conforto daqueles que querem
manter seus pensamentos em sua própria zona de conforto. Eles cairiam
perante esse falso messias em um piscar de olhos!

Enquanto isso, os cristãos com discernimento seriam impiedosamente
perseguidos, suas propriedades e seus filhos seriam tirados deles, seriam
colocados em uma prisão e executados como dissidentes.
Aqueles, cujas zonas de conforto sejam imorais, aplaudiriam esse
movimento, e diriam que todos os cristãos são problemáticos.
Meus filhos, meu povo, Eu não quero que vocês sejam enganados por
ninguém, e Eu estou avisando agora: Haverá uma demonstração
espetacular do sobrenatural para convencer a todos de que o “messias
chegou”, e a menos que você se oponha a isso, você não permanecerá, e se
você não se opor a isso, enfrentará graves consequências.
Você está disposto a abrir mão de sua velha maneira de pensar? Até que
ponto fora da caixinha da segurança você está disposto a assumir sua fé?
No passado você já reconheceu um mover do Espírito Santo, você
correspondeu a esse mover, ou você faz parte dos que o denunciou
juntamente com as pessoas que não tinham discernimento?
Alguns de vocês que têm visitado este canal não estão confortáveis com a
minha maneira de falar com Clare. Você sente algo bom, mas sua educação
na fé contradiz totalmente o que eu falo com ela. As vezes você se sente
ameaçado: Poderia realmente ser tão fácil falar com Deus?
Eu estou lhe pedindo para examinar o fruto nas vidas das pessoas que
postam aqui. Familiarize-se com o movimento do Meu Espírito de maneira
que você se acostume a isso. Você precisa praticar essa habilidade: ou você
será arrebatado ou você será deixado para trás. Você precisa ser capaz de
reconhecer-Me em minha variedade de movimentos.
Eu amo variedade, eu amo diversão, e sim, eu gosto de estar perto de você!
Eu te amei ao mostrar meu lado humano a você, afinal é por isso que eu
vim em forma humana para a Terra, para revelar o amor do Pai a você.
Acostume-se a me encontrar nas maneiras como nunca esperou. Vá mais
fundo em seu discernimento. Aproveite seu tempo para exercitar e esticar
seu pensamento, e definitivamente aprenda a repreender o espírito

religioso, porque é isso que está por trás de você não me discernir.
Eu não vou caber em sua caixa, e você também não deveria caber na caixa
de zona de conforto de ninguém, porque eu te chamei para ser Meu,
exclusivamente. Não o sub-produto de uma denominação religiosa, ou de
uma “não denominação” religiosa. Cresça sendo quem você é, não importa
o quão pouco convencional ou fora da caixa isso possa parecer para você.
Se você sente o fogo em seu coração, persiga-o. Não permita que o inimigo
jogue água fria nele através de uma pessoa com limites, através de
orientações ou agendas da vida de outra pessoa. Arranque esse colar de seu
pescoço e se liberte do jugo desse fariseu.
Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância no Espírito.
Mas isso nunca vai acontecer enquanto você estiver vivendo a visão que
outra pessoa tem sobre quem você deve ser. Você precisa ter coragem para
discernir por si mesmo. Nade contra a corrente e apegue-se ao meu Espírito
acima de tudo!
Ele é o único que deve dar a definição de suas diretrizes e seus limites de
uma maneira nova e empolgante, sem as velhas murmurações bolorentas de
uma multidão que morreu há muito tempo atrás e desistiu de seus sonhos
para proteger seu futuro.
Então, esta mensagem é sobre discernimento, sobre ser livre de um espírito
religioso, e prosseguir no seu caminho com o meu Espírito Santo em sua
vida. Você deve sair de sua zona de conforto.
Eu te abençoo agora com a coragem de comprometer-se a pensar como Eu
penso, e fazer o que Eu faria e provar os frutos da árvore fora das cercas da
sua zona de conforto, mas diretamente dentro do meu quintal.
Translated by Rosaine Dalila Scruff

