Provision and Protection For Those Left Behind (Provisão e proteção aos
deixados para trás)
Portuguese title: Para os que não forem Arrebatados: Não se comprometa
por seu corpo.
Hoje é quarta feira, 4:28 da manhã, e é dia 22 de Abril de 2015.
O Senhor começou: Eu falo com você esta noite sobre crescimento
espiritual. Muito do que Eu tenho feito com todos vocês tem a ver com
crescimento espiritual. Para que amadureçam, sejam estáveis, bem
fundamentados e preparados para qualquer coisa.
Porque a realidade de vocês fica na dimensão espiritual, comigo. Não na
dimensão da terra, que está mergulhando em um caos.
Sem perceber o que está vindo, as pessoas estão fazendo planos como se
essa vida fosse durar para sempre, ou que ficará sempre como está agora.
E é por isso que estão cegadas quanto ao que está para acontecer. O que eu
quero de você Clare, é que deixe coisas que possam tirar pessoas da
dimensão do caos, que é algo que apenas Eu posso fazer pelas almas.
Veja, a CERN que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear,
clones e a elite governante cometerão muitos erros sérios que irão impactar
seus esconderijos entre as rochas da terra.
Caixas d’água e magma se abrirão sobre estes abrigos e trarão trágicas
consequências. Eles irão gritar para aqueles que projetaram esses espaços:
“Eu pensei que você tinha dito que isso nunca poderia acontecer!”
Mas tudo em vão, apenas serão engolidos pelo abismo. Esses abrigos serão
de fato a desolação deles. Por isso Eu aconselho a todos vocês que não
tenham nada a ver com essas bases subterrâneas e abrigos, eles não são
seguros.
Eu fornecerei refúgio em áreas desertas, lugares com água abundante,
cavernas naturais e com comida suficiente. Assim como os anjos

providenciaram o maná no deserto, assim também vou liberar a todos
sustento suficiente.
O Senhor me deu a compreensão de que os anjos ajudaram a espalhar o
maná ao povo de Israel.
Retornando, o Senhor disse:
Muitas lojas de comidas não irão mais funcionar. Suprimentos médicos e
curas também serão sustentadas sobrenaturalmente por Mim.
Muitos andarão em um ministério de cura em tempo integral, atendendo
aos doentes e enfermos, fortalecendo e dando conforto para aqueles que
entraram em colapso pelo medo, àqueles a beira da morte, sendo trazidos
para o reino nos últimos momentos de sua vida.
Eu tenho algumas coisas maravilhosas planejadas para este tempo horrível.
Muitos farão com que uma muralha caia sobre o inimigo por causa da
oração. Vou literalmente e sobrenaturalmente mover céus e terra para
proteger os santos queridos.
Alguns serão martirizados, alguns sobreviverão, mas todos terão
providência necessária, Eu não os abandonarei à vontade dos inimigos.
Sim, um sofrimento insuperável será testemunhado, mas também glória
insuperável e o triunfo da fé.
Haverá muitos que serão enviados do céu em visitações para incentivar e
prover. Meus anjos serão mais solícitos para o bem estar dos
remanescentes, que Eu estarei escudando da completa força de minha ira.
Ouça atentamente às instruções que Eu estou transmitindo a você: A oração
será sua maior arma, e eu vou ensiná-lo a orar. A oração fluirá de dentro de
você sem qualquer esforço, de tão forte que será a minha graça entre vós.
A oração se levantará do seu interior e fluirá sobre você em momentos de
perigo, você será mantido escondido em segurança, bem como, terá a
minha paz. Muitos trairão uns aos outros, e é somente pelo discernimento

do meu Espírito que irá alertá-los sobre quem não pode ser confiável. Se
você julgar pelos padrões exteriores, pelo que eles dizem, como aparentam
ser ou padrões humanos, vocês serão enganados.
Você deve confiar em mim para detectar almas fracas, ou aqueles enviados
para espioná-lo. Novamente EU digo: Essas instruções são para os que
forem deixados para trás, isso não é para os que serão arrebatados. É
importante que eles tenham isso impresso em um local de fácil acesso.
Após o arrebatamento Eu quero que vocês seja um exemplo de paz e
segurança em Mim e não temam como um rato encurralado em uma
esquina.
--- Nesse momento eu ri.
O Senhor Jesus disse: Clare, o medo não é brincadeira. Pelo contrário, ele
sufoca a fé e você não deve permitir que ele ganhe terreno sobre você.
Lembre-se de minhas promessas para você. Quantas vezes eu fui atrás de
você, oh Israel? Quantas vezes eu forneci feno para seus cavalos, comida
para sua mesa, combustível para seus veículos, lugares livres para se viver?
Quantas vezes? E você ainda duvida de Mim? É uma vergonha para você,
que teve que dar a volta na montanha por 40 anos.
Eu suspirei profundamente e disse: Perdoe-me Senhor Jesus, eu acredito,
ajude minha incredulidade.
E o Senhor disse: Você coloca a pontinha do seu nariz em algumas poucas
notícias sobre esses eventos e já fica assustada!
Eu disse: É verdade Senhor...
E o Senhor disse: Bem, é melhor se você ficar longe de tais coisas, elas
podem seguramente ter um efeito nocivo sobre o estado de sua mente.
Então eu perguntei: Senhor, e quanto a deixar para trás suprimentos para os
nossos filhos?

E o Senhor respondeu: Eu já lhe disse antes, eu já providenciei para eles.
Deixar provisão para eles seria um ato de incredulidade de sua parte. E
seria também uma poderosa distração. Você pode confiar que Eu estarei
com eles? Você acha que depois de todos os seus anos de serviço a mim, eu
abandonaria seus filhos?
Não está escrito que os filhos do justo nunca vão mendigar o pão? (Salmos
37:25)
Eu tenho disposições poderosas para eles, mas porque você não pode ver
ou medir, você não acredita. Sua fé é a sinalização.
Clare: Por favor, Senhor, ajude-me. Na verdade eu sou uma serva
vergonhosa.
E o Senhor disse: Bem, venha aqui serva vergonhosa e deixe-me te abraçar,
e restaurar a sua fé.
Ele segurou meu rosto em estreita colaboração com as duas mãos e olhando
profundamente em meus olhos, apenas a alguns centímetros dos seus,
disse:
Pare de se preocupar com seus filhos, eu tenho ampla provisão para eles,
tudo está planejado e você ficando no meio só iria confundir as coisas. Pare
de se preocupar. Confie em Mim. Eu quero que todos os seus esforços
estejam sobre estas almas que Eu enviei a você. Seja uma mãe para eles,
alimente-os de mel da rocha e do trigo dos campos do Céu. Ah, como Eu
tenho ciúmes dos que são tão apaixonados por mim. Ó como eu desejo
protegê-los e nutri-los! Está além de sua compreensão saber como Deus se
agrada de uma alma dedicada a Ele. Mas como você poderá levá-los na fé
se você está cansada e tropeçando?
No entanto, eu farei a diferença, porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Então continue, levante os fardos de seus corações, enfeite-os
com guirlandas de amor dos jardins do Paraíso. Alimente-os Clare, e
acredite que Eu estou te enviou para o lado deles nessas horas que o diabo
tem concebido tantas artimanhas.

Eu não terminei ainda, meu amor. Assim como em tempos passados,
quando Eu sobrenaturalmente protegia meu povo, devo assim Eu proteger
aqueles que devem ficar para trás. Haverá um entre eles que será designado
o líder, e para ele ou ela, eu darei discernimento sobrenatural e sabedoria.
Proteger essa pessoa é fundamental para a sua missão. Não deixem os
demônios causarem divisão, mal entendidos, murmurações e ciúme.
Estejam como guardas dessa pessoa contra estes venenos que os demônios
vão usar para dividir e dispersar a todos vocês.
Juntos, vocês sobreviverão. Separados, você irão enfrentar muitos perigos
sem ninguém para lhes ajudar a estar seguros. Não deixem que eles
dividam e conquistem. Sejam mais espertos do que o inimigo –
permaneçam no amor e na humildade e vocês não terão problemas. Se você
caminhar em sua própria vontade, egoísmo, suspeita e rancor, isso será o
seu desaparecimento.
Haverá muitos testes entre os grupos, muitos testes. Decisões dolorosas
para tomar... decisões de vida ou morte para fazer. Eu vou lhe dar paz
quando tiverem que tomar as decisões mais difíceis. Tirem na “sorte” para
ajudar a determinar um plano de ação. Eu estarei com vocês como eu
estava com Israel no deserto. Vou dar-lhes sinais do Meu amor, sinais de
perigo, sinais quando vocês estão indo na direção errada. Estejam atentos,
prestem atenção aos sinais que Eu vos envio.
Se você suspeitar que fez uma decisão errada, pare e ore sobre isso. Melhor
esperar em mim do que caminhar para uma armadilha. Haverá momentos
de agir, e momentos de esperar. E serão nos momentos de espera que as
provas serão as mais difíceis. Ore sempre, me adore e me agradeça por
cada momento seguro de sua viagem, por cada provisão, e por cada vez que
você conseguir fugir do inimigo.
Use meu nome como uma arma de guerra, por que você não luta contra
carne e sangue, mas principados em lugares altos e contra os governantes e
autoridades do mundo invisível do mal, contra os poderosos do mundo de
trevas, e contra os maus espíritos, nas regiões celestes. Efésios 6:12

Agora eu quero que vocês todos se lembrem de como é fácil cair na
descrença, na desconfiança, suspeitar e ter medo. Estas são as armas que o
inimigo usará contra você. Um prevenido vale por dois. Agora meus
preciosos, agarrarem-se às minhas instruções, pois nelas reside a vida e a
morte. Não temas o que o homem faz ao seu corpo, apenas à sua alma
eterna.
Não se comprometa em nada por causa de seu corpo, seus filhos, sua
esposa, ou por qualquer outra razão. Eu estarei com você para te livrar do
mal. Ore: Livrai-nos do mal, frequentemente, porque é uma poderosa
oração.
Eu te abençoo minha Noiva. Certifique-se de salvar e deixar estas
instruções para trás. Tenha coragem e mantenha seus olhos na Eternidade.
Translated by Rosaine Dalila Scruff

