CONFIDENTE DE JESUS ESCLARECE SOBRE ORAÇÃO.
Vassula fala sobre o vulcão e o meteoro.
(Por Vassula Ryden, em 24 de abril de 2010 – Fonte: http://www.tlig.org/pg/pgforum/pgnuforum152.html)

Em 28 de novembro de 2009, (24o aniversário de AVVD), o Senhor pediu a Vassula que
divulgasse parte de uma mensagem:
Dirija-se a Mim, Vassula, desta maneira:
"Terno Pai, não lanceis a Vossa ira sobre essa geração, para que todos não pereçam; Não
lanceis sobre Vosso rebanho sofrimento e angústia, pois as águas secarão e a natureza murchará;
Tudo sucumbirá à Vossa ira sem deixar vestígios; O calor do Vosso sopro incendiará a terra
devastando-a! Do horizonte uma estrela será vista; A noite será devastadora e cinzas cairão como
neve no inverno cobrindo vosso povo como fantasmas; Tende misericórdia de nós, Deus, e não nos
julgueis severamente; Lembrai-vos dos corações que se alegram em vós e vós neles! Lembrai-vos
de Vossos fiéis e não deixeis que Vossa Mão caia com força sobre nós, mas ao contrário, em Vossa
Misericórdia, elevai-nos e colocai Vossos preceitos em cada coração. Amém."
Com relação ao texto em destaque Vassula agora escreve:
No 14 de abril de 2010, uma estrela brilhante "foi vista no horizonte, no Centro-Oeste do
E.U.A. Foi espetacular! Muitos vídeos foram feitos e no YouTube é possível observá-los.
Um vídeo pode ser visto em: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/8624064.stm
Deus sabia sobre este meteorito próximo à Terra. Deve-se perguntar "por que Deus deu a
nós, em 28 de novembro de 2009, uma oração que menciona uma "estrela no horizonte"? Acho
que foi assim porque se fizéssemos esta oração, (e nós fizemos) seriamos poupados de um
desastre. Eu aprendi com o tempo que Deus tem uma vara de medição e que Ele é um Deus que
ouve as barganhas. Como Abraão (um especialista em negociação) e as cidades de Sodoma e
Gomorra. Deus disse a Abraão que ele estaria pronto para poupar estas duas cidades, mesmo que
houvesse apenas 10 justos nela, mas não havia nenhum, exceto Ló e sua família. Deus mede tudo
com a sua vara de medir: Ele mede nosso amor, nossa fé, nossas orações, nosso comportamento,
nossa sinceridade, nossa compaixão pelos outros, a nossa caridade, Ele mede o Seu tempo de
misericórdia conosco, Ele mede nosso tempo de conversão, etc. e o que Ele sabe com certeza: é
que nós não somos como Abraão, que soube negociar com Ele. Isso é um fato. Ele sabe como
somos inertes e deficientes e que em nossas mentes turvas nem sequer tentamos negociar com
Ele; Ele mesmo coloca as palavras de negociação em nossa boca! Isto está na oração que Ele nos
deu em 28 de novembro de 2009! Do contrário, quem diz que o meteoro não se destinava a atingir
a terra e cobrir-nos com cinzas se isto ocorresse? Ele colocou em nossas bocas as palavras: "não
lanceis a vossa ira" duas vezes, caso contrário, se a Sua ira fosse lançada, "as águas secariam e
natureza murcharia". Sim, se esse meteoro atingisse a terra naquela noite ele teria provocado esse
tipo de dano. Como dito na oração, "as chamas devastariam a Terra". Teria atingido a costa oeste
dos E.U.A. à noite e, como a oração disse, "e cinzas cairiam como neve no inverno cobrindo vosso
povo como fantasmas".

Na oração que foi pedida por Deus, Deus coloca em nossas bocas incapazes, os pedidos
"tende misericórdia de nós, Deus, e não nos julgueis severamente". Então, lembrando dos fiéis e
daqueles que O amam, que levasse em consideração pelo menos estes. Esta oração nos foi dada
para usá-la e negociar com Deus. Nós fizemos; esta oração foi rezada em todo o mundo, pois
temos grupos de oração em todo o mundo. Foi uma oração de "negociação", eu diria. Isso é o que
Deus queria ouvir de nós e, com isso, creio eu, ele diminuiu a Sua ira e em Sua misericórdia, o
impacto do meteorito. Tudo foi diminuído e o vulcão da Islândia começou a soprar cinzas em todos
os céus europeus impedindo todas as aeronaves de voar por mais de uma semana. As empresas
perderam milhões de dólares por dia. Como era o início das férias, pessoas foram presas aos
milhares, dormindo nos aeroportos, tomando transportes terrestres, levando dias para chegar a
seus destinos. Não foi um pequeno problema. Esta semana, eles permitiram que apenas alguns
voassem, mas não sabemos ainda quanto tempo este vulcão pode continuar cuspindo pó e cinzas e
o que vai acontecer.
Como eu disse anteriormente: talvez também este seja apenas um pequeno "aperitivo" do
que pode realmente acontecer a nós, um prelúdio, se nós não nos prepararmos. O 'prato principal'
é para mais tarde. Muitas pessoas, por certo, em todo o mundo vivem na apatia e com um espírito
de letargia sem Deus. Puseram Deus na gaveta, asseguraram-se de que fosse trancada e
engoliram a chave. Sem chance de abri-la. Muitos clérigos estão proibindo a Deus de falar ao Seu
povo como ele faz agora, e igualmente aconselhando os fiéis a não ouvirem, proibindo-lhes de
participar das reuniões de AVVD e, assim, impedindo-os de conhecer a Vontade de Deus. Eles não
são melhores do que os discípulos de Jesus em sua descrença. Quando Cristo ressuscitou e
"apareceu aos onze", a Bíblia diz (Marcos 16, 14):
"quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de
coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado".
O que você acha que Jesus vai fazer novamente com os seus corações endurecidos e a sua
descrença? Ele vai cumprimentá-los por sua incredulidade, sob o pretexto de ser prudente: "Bom,
você fez muito bem em manter o meu fiel longe de ouvir-Me!" Não, Ele os censurará, sim, na
verdade, como Ele fez naquele tempo aos Seus próprios discípulos.
Em 18 de fevereiro de 1993, Deus nos avisa dizendo:
"O sexto selo está prestes a ser aberto e vós sereis todos mergulhados na escuridão e não
haverá mais qualquer iluminação, pois o fumo, saindo do Abismo, será como o fumo de uma
grande fornalha que escurecerá o sol e a atmosfera. E, pela Minha Taça de Justiça, Eu vos farei
semelhantes a serpentes e víboras. Eu vos farei caminhar sobre o vosso próprio ventre e comer o
pó nesses dias de escuridão. Eu Mesmo vos esmagarei contra o solo, para vos lembrar que não sois
melhores que as víboras... sufocareis e vos asfixiareis nos vossos pecados. Na Minha Ira, Eu vos
calcarei; no Meu Furor, vos tratarei com o maior desprezo. (...) Quando chegar a Hora das Trevas,
Eu vos mostrarei o vosso próprio íntimo; vos apresentarei a vossa alma, em todos os seus
aspectos; e, quando virdes a vossa alma, negra como o carvão, não apenas sentireis uma angústia
como nunca, mas uma dor atroz e batereis no peito, dizendo que o vosso próprio negro é de um
tamanho bem maior que as trevas que vos rodeiam (...) Tornarei a vida humana mais rara que
nunca. Entretanto, quando a Minha Ira for aplacada, instalarei o Meu Trono em cada um de vós e,
juntos, a uma só voz, num só coração e numa única língua, louvar-Me-eis, a Mim, o Cordeiro".
Nos foi dado tempo, mais uma vez, para arrependermo-nos antes que a ira de Deus caia
sobre nós. Em Fátima, aparentemente, e em mensagens de Akita, Nossa Senhora estava
alertando-nos sobre um castigo de fogo por vir sobre nós, se não mudarmos nosso coração e
verdadeiramente seguirmos a Deus. A ira de Deus será mostrada com o fogo. Este será o castigo
explicado em mensagens de A Verdadeira Vida de Deus. Por que Deus, tão amoroso, algumas
pessoas diriam, faria isso conosco? O Senhor Jesus respondeu quando a pergunta foi feita a Ele por
mim, "Se você morrer, é por causa da sua apostasia". Sim, apostasia provoca a justiça de Deus e
embora Ele nos dê tempo, um dia, Jesus disse, o Pai gritará: "Basta!".
Esta profecia ou aviso, se você quiser chamá-lo dessa forma, sobre o castigo de fogo, não
pode mais ser afastada. O pai disse: "nada pode ser subtraído". É tarde demais para retirá-la
completamente, mas o que podemos fazer é diminuir o poder deste flagelo através da oração, do
arrependimento e mudança de vida vivendo santamente. Somos chamados a viver uma verdadeira
vida em Deus. Deus pode ceder, como fez com Nínive.

