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O Senhor está conosco, moradores do coração preciosos.

Bem, nós completamos o conteúdo
do pen drive e estamos esperando
para carregá-lo, por isso estamos
certos de que o teremos pronto em
breve. E o método para que você
possa carregá-lo, também, são seus
próprios drives. Isso vai ser em um
par de dias, no entanto, ainda temos
algumas coisas que precisamos
descobrir.
Mas tem sido difícil. Cada um de nós tem estado sob ataque, como qualquer
doença ou coisas acontecendo de errado. Então, esses são sinais maravilhosos
(risos) que este é um projeto muito importante que vai tocar em um monte de
pessoas que serão deixadas para trás.
Quando eu vim para a oração, eu tenho que lhes dizer - eu estava muito
frustrada! Eu tive 4 dias ásperos e ... eu sou como uma criança. Eu realmente
queria um sorvete! Tiramisu é exatamente o que eu queria. Eu perguntei ao
Senhor sobre isso, porque eu não queria quebrar o meu jejum de doces, e eu
obtive a seguinte palavra nas promessas da bíblia: "Desejos da carne”. E
Ezequiel tem pontos negativos sobre ele também. E eu estava tão brava! Eu
era como uma pequena criança de cinco anos de idade que não poderia obter
um cookie. Foi terrível! Foi simplesmente horrível. E eu sei que o inimigo
tinha entrado nisso e que estava sendo permitido a ele fazer as coisas mais
difíceis para nós agora, mas é a virtude de uma alma que mantém o inimigo do
lado de fora e não atitudes infantis de crianças pequenas jogando blocos de
encaixe, para obter as coisas de sua própria maneira, porque elas não obtém
os doces querem.
Então, ele me levou um tempo para trabalhar. E havia algumas outras coisas,
também, que estavam me incomodando, e eu estou vindo compartilhar isso
com vocês aqui.

Eu vim à oração e o Senhor era tão misericordioso. Ele disse: "Eu sei o quão
difícil isso tem sido para você, amada. Mas não é um fim em vista. Quero
dizer, com todo meu coração. E eu não prometi que iria sustentá-la, mesmo
em meio a estes ensaios?"
Ele foi muito doce, mas eu tenho que lhes dizer : Eu não me arrependi da
minha atitude antes de eu vir para a oração. Porque eu era uma menina muito
ruim.
De qualquer forma, eu disse: "Você, Senhor. Você me prometeu isso. Mas eu
acho que eu meio que cai fora da borda hoje, lutando contra a oposição."
Ele respondeu: "Sim, a oposição invisível".
E eu respondi-lhe: "Obstáculos. Eu acho que só perdi a paciência e eu tenho
sido muito fraca, por favor, siga as intenções do coração do homem, ou quem
está interceptando minhas cartas. Movimente seus corações para nos deixar
usar esse quadro? "
Sim, estamos de volta para isso mais uma vez, pessoal. Meu coração estava
realmente definido sobre isso, porque é muito suave.
Tudo o que Ele respondeu foi: "Vamos ver."
E eu disse: "Ok. Eu me arrependo por ter me perdido com esse senhor. Não
gostaria de dar-me favor com ele?"
Ele disse: "Eu vou tentar."
Perdoe-me aqui, pessoal, por mudar de assunto muito rapidamente.
Senhor, Tu me pediu para orar por meus filhos. Eu realmente não quero que
eles sejam deixados para trás, mas eu não vejo qualquer solução à vista.
E o Senhor disse: "O Domo".
E eu disse: "Sério?"
"Sim, realmente. Estamos muito perto. É por isso que eu preciso de suas
orações. De todas as orações para os seus filhos, é o coração de mãe que é o
mais importante, que eles não serão deixados para trás. Não desista orando
por eles. Não desista ".
Ok, eu vou realmente tentar, Jesus.
Assim, Jesus, O que você gostaria de falar hoje à noite?

"Bem, há muitas estradas ante a você todos os dias, sempre escolha o
caminho estreito. Sempre as sublimes palavras fazem um homem santo e
justo, mas uma vida virtuosa torna-o querido por Mim."
Então, tudo bem, eu vou informa-los sobre isso, pessoal. Esta foi a minha
"má vontade" novamente. O que ele está falando aqui é que eu queria tanto
incluir a pintura do Senhor na movimentação do pen drive, para confortar
aqueles que serão deixados para trás, que eu tentei colocá-la em uma pequena
imagem em uma carta. Mas não tivemos nada além de problemas de upload
dos arquivos, então eu percebi que o Senhor não poderia proteger-nos do
inimigo, porque eu não estava sendo totalmente honesta.
Então, eu fui para as promessas da bíblia e eu obtive... adivinhem?
Honestidade. Oh, eu estava tão chateada! Eu estava com tanta raiva !!
Eu disse: "Mas, Senhor! Cristãos estão contrabandeando Bíblias para a China!
E isso não é honesto !!"
Mas Ele não estava interessado nada disso. Então eu tirei as fotos fora. Oh, eu
estava tão irritada. Eu pensei sobre isso novamente e eu escrevi para o artista
que pintou essa imagem do Senhor, dizendo: "Este é um pen drive de 15 GB
e sua imagem é de 74 kilobytes. É algo que todos podem ver se entrar na
Internet agora-. Mas ninguém será capaz de obter essa imagem quando o
Apocalipse for cumprido. E essas pessoas precisam de esperança! Eles
precisam ver um Jesus amoroso e sua imagem captura bem sobre Ele. você
poderia reconsiderar? "
Então, mandei para ele e eu disse-lhe que tínhamos pago por estes pen drives.
Nós não estamos fazendo qualquer lucro sobre ele. Nós estamos dando-lhes
basicamente de distância.
E o Senhor interrompeu nesse ponto, e Ele disse: "Agora, essa era a coisa
certa a fazer. A não ser subserviente. Alguma vez lhe ocorreu que eu queria
dar a este homem muito rico a chance de fazer algo para me? Sem ganhar
uma recompensa terrena? Ou que a sua alma pode estar em perigo? E este
ato de bondade só poderia voltar a ele na forma de misericórdia, na mesma
hora em que ele mais precisar?"
Sim, Senhor, isso me ocorreu.
E depois que tudo isso aconteceu, pessoal, eu estava pensando sobre Ron
Wyatt , o anestesista que fez arqueologia em seu tempo livre e foi privilegiado
com a descoberta da Arca da Aliança, e a Arca de Noé e da travessia do Mar
Vermelho e tantos outras coisas. Ele acaba de ser tão altamente abençoado.
Mas cada vez que ele se virou, a ele foi oferecida oportunidades de sair com

espécimes sem a permissão do governo - e ele se recusou a fazê-lo. Cada
única coisa que ele tomou a partir de sites ele correu para eles em primeiro
lugar. Foi dada a permissão por eles. E eu pensei muito sobre isso enquanto eu
estava esticando meu caminho através de toda esta situação, olhando para meu
próprio comportamento. E seu exemplo realmente teve um impacto sobre
mim. Então, o Senhor trouxe à tona o fato de que eu estava pensando no
exemplo de Ron.
"Bem, você estava certa de pensar em Ron Wyatt. Ele teve muitas, muitas
oportunidades de ser desonesto, mas ele era um homem muito vertical. Isso
lhe custou caro. No fim das contas, eu o recompensei com o maior achado
Apocalíptico de sua vida, e o sonho de um arqueólogo se tornar realidade.
Algo que eu reservei a um homem que não seria enganoso.”
"Meus filhos, se você quiser receber minhas maiores bênçãos, você deve ser
honesto Não, eu não estou falando sobre o contrabando de Bíblias na China.
Que é a lei do homem, não a minha Nesse caso, você está justificado. Mas
neste caso... o pintor tem o direito de negar-lhe o uso de sua imagem. ele não
pode ver as consequências de suas ações agora, mas ele vai mais tarde. E eu
ainda posso transformar isso para o bem. Não posso abençoar atalhos, Clare.
mas eu posso abençoar a inabalável honestidade. Mesmo que no início
pareça uma perda, eu a retribuirei para o que é injusto. O coração do
homem é mau em todos os seus caminhos, até que ele venha a servir-me e eu
permaneça nele. Então, espera-se dele viver retamente diante de Deus e dos
homens. Ele não é mais seu... Ele é meu e deve ser encontrado totalmente sem
dolo "
Senhor, quando o carregamento ficou preso e Tad disse que era por causa da
imagem, eu percebi. Você estava tentando chamar minha atenção. E quando
eu fui orar contra a oposição, ouvi a seguinte frase: "Eu não posso proteger o
que não é honesto."
Então, eu fui para a Bíblia de promessas e obtive a palavra "honestidade". E
aqui estou eu de novo, pessoal, confessando culpa minha. Eu estava sorrateira.
E eu removi todas as imagens, porque o fim não justifica os meios. Não
importa o quanto eu queria fazer algo de bom para aqueles que serão deixados
para trás, não é certo ser desonesta. Então, por favor, me perdoem.
O Senhor começou novamente, "É porque eu te amo que eu disciplino e
oriento vocês, Minhas noivas. Que nada do mundo seja encontrado em seus
corações. Que todos vocês sejam israelitas sem dolo. Você está aprendendo,
todos vocês. Eu apresento a vocês muitas oportunidades todos os dias para
exercer a virtude. e conforme você diz "sim" a mim, você cresce em
santidade diante de Deus e dos homens. No final, não importa o que irá lhes

custar no momento. Minhas bênçãos irão ultrapassá-lo por causa da sua
honestidade.”
"E agora, estou novamente pedindo suas orações para o mundo. Tanta coisa
está no ponto de inflexão, e eu preciso do meu povo arrependendo-se pelos
pecados do mundo: pelo tráfico de crianças, aborto, uso de drogas, a
exploração do governo, a destruição em massa do planeta. Seus governantes
não veem que eles estão serrando o próprio galho onde eles estão sentados.
Eles são completamente cegos e enganados sobre o futuro deste planeta e o
fato de que eu vou intervir e transformar tudo ao redor. A ambição egoísta
tomou um porão da classe dominante e a ambição egoísta será sua queda”
"Mas eu quero que as suas mãos estejam limpas diante de mim. Não suje com
o sangue do julgamento. Em vez disso, peça a misericórdia para toda a
humanidade, mesmo o ser humano mais vil. Dessa forma, você vai ser como
meu Pai no céu, Cujo coração é levado para a pena pela busca incessante do
poder por aqueles que aparentemente controlam o mundo, mas são apenas
peões nas mãos de Satanás.”
"Estou vindo para ter de volta o controle do mau e fazer justiça, reforçando a
paz, igualdade e oportunidade para aqueles que tenham sido privados por
muito tempo. Eu virei restaurar a Terra. Vou curar a doença. Vou dispensar
radiação e todas as outras toxinas em seu ambiente. Vou transformar as
águas em cristal de novo e o jovem voltará a nascer sem deformidades. O
doente vai se recuperar e o coração dos homens serão levados para a
misericórdia pelo outro, procurando apenas fazer o bem a seu vizinho.”
"Tudo se regozijará em minha justiça. Sua esperança será restaurada. Vidas
quebradas renascerão novamente das cinzas, e todos os homens Me adorarão
no meu santo monte.”
"Mas, por agora, Meus Abençoados, eu preciso que você se arrependam pelos
pecados do mundo. Traga-os para o trono do Pai e implore misericórdia.
Implore por Misericórdia, pois o tempo é muito curto. E eu não quero que
ninguém pereça.”

